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RESUMO 

Diante da competitividade de mercado no cenário atual, as empresas veem a necessidade, cada 

vez mais, de buscar a excelência dos seus serviços. Este trabalho tem como objeto de estudo 

uma empresa de serviços no ramo de telecomunicações e foram analisados, através de estudo 

de caso e uma pesquisa exploratória e explicativa, seus processos internos, mais precisamente 

aqueles que envolvem o gerenciamento de acessos e chaves. Para uma análise mais precisa, 

foram utilizadas a metodologia seis sigma com a ferramenta de gestão DMAIC e as de análise: 

Diagrama de Relações, Fluxograma, Mapeamento de Processos, Procedimento Operacional 

Padrão, 5W2H, etc. Essas análises foram importantes para agregar valor ao processo de vistoria 

e apresentar propostas de melhoria aos gerentes de projeto e a diretoria da empresa. Foi 

apresentado ao corpo diretivo as propostas de implantação do Procedimento Operacional 

Padrão (POP), juntamente com a ação melhoria e a proposta de incentivo denominada 

"Pendência Zero" 

Palavras-chave: Gestão de Processos. Seis Sigma. Serviços. Telecomunicações. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Due to market competitiveness in the current scenario, companies see the need, more and more, 

to seek the excellence of their services. This work has as object of study a telecommunications 

service company and were be analyzed, through case study and an exploratory and explanatory 

research, its internal processes, more precisely those that involve access and key management. 

For a more accurate analysis, six sigma methodology will be used with the DMAIC 

management tool and the analysis tools: Relations Diagram, Flowchart, Proccess Maping, 

Proccess Map, Standard Operating Procedure, 5W2H, etc. These analyzes were important to 

add value to the inspection process and to present improvement proposals to the project 

managers and company board. Were presented to the governing body the proposed 

implementation of the Standard Operating Procedure (SOP), along with the improvement action 

and the incentive proposal "Zero Pendency". 

Keywords: Processes Management. Six Sigma. Services. Telecommunications 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O avanço das tecnologias e surgimento de crises econômicas, as organizações viram a 

necessidade de procurar novos meios de gerenciar seus processos, novas ferramentas e 

estratégias para tomadas de decisões importantes, a fim de manter a sobrevivência no mercado 

competitivo. Com isso, surgiu a gestão de processos, que segundo Paim et al. (2009) é “uma 

ação básica para as organizações responderem às mudanças que ocorrem constantemente em 

seu ambiente de atuação e que mantém o sistema produtivo competitivo. ”. 

A gestão de processos não é aplicada somente na área de produção, mas em todos os 

departamentos e, inclusive, nas organizações cujo ramo é a prestação de serviços. Esse método 

alavancou com o surgimento das ferramentas seis sigma, ocorrido em meados do século XIX, 

porém passou por uma evolução no final de 1994, devido a uma colocação do então presidente 

da GE, Jack Welch, onde ele diz que o uso da metodologia seis sigma foi direto ao ponto da 

necessidade na qual dependiam na então situação, visto que sua aplicabilidade é útil tanto para 

um chão de fábrica, quanto para um call center. (RODRIGUES, 2016). 

Ainda de acordo com Rodrigues (2016), a metodologia seis sigma tem sido o caminho escolhido 

pelas maiores empresas mundiais para a busca do sucesso organizacional: maior rentabilidade 

e produtos e serviços de maiores qualidades e tem como objetivo agregar valores ao processo 

ou produto para atendimento, satisfação do cliente e redução dos custos dos processos. 

A empresa do objeto de estudo deste trabalho atua no ramo de Telecomunicações, com 

especialização de serviços, consultoria e desenvolvimento para as áreas de TELECOM e 

Tecnologia da Informação. Entre os processos executados, um deles é realizar uma vistoria nos 

sites e documentar através de um relatório fotográfico, que contém toda a infraestrutura do 

local.  

Site é o termo utilizado pela empresa para referir-se a uma Estação de Rádio Base (ERB), 

denominação dada em um sistema de telefonia celular para a Estação Fixa com que os terminais 

móveis se comunicam (Teleco, 2019). 

Unindo a gestão de processos à uma análise sob a ótica seis sigma, o objetivo foi melhorar a 

execução das atividades, através do mapeamento de processos que segundo (SLACK et al., 

2013) “o projeto de processos define a forma como as unidades fluem por uma operação. ”. 

Nesse contexto, foram definidas as atividades a serem executadas, que permitiu obter um 
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melhor desempenho na realização final da tarefa. Desse modo, a organização se vê precavida 

de custos oriundos de um possível retrabalho por uma tarefa mal desempenhada.  

Este estudo mostra a importância de planejar para ter conhecimento detalhado de cada atividade 

da tarefa para então padronizar sua execução. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar parte do processo de uma empresa de serviços de Telecomunicações, a fim de otimizar 

sua gestão e consequentemente buscar um melhor desempenho. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Descrever os processos envolvidos diretamente com o gerenciamento e controle de 

acessos e chaves.  

b) Mapear os processos para obter uma visão geral sobre as etapas e tarefas a serem 

realizadas. 

c) Identificar possíveis falhas e propor mudanças a fim de otimizar as atividades e buscar 

a melhoria nos resultados obtidos. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Entre as tarefas que compõe a atividade de vistoria, uma delas consiste em elaborar um relatório 

fotográfico de toda infraestrutura do site visitado, seguindo uma sequência estipulada pelo 

cliente.  Havendo alguma pendência, esta é analisada e, se necessário, a gerência solicita que 

seja realizada uma revisita para correção. Com isso é necessária uma nova solicitação de 

liberação de acessos e posteriormente um novo pedido de empréstimo de chaves, tendo em vista 

que há um prazo de validade para ambos.  
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Devido à grande quantidade de retrabalho que vinha ocorrendo em consequência dos relatórios 

apresentados, houve a necessidade de entender melhor o processo e para isso, segundo Paim et 

al. (2009) a necessidade de coordenar deriva exatamente da própria ação de dividir e organizar 

o trabalho em si. De acordo com Pavani Junior et al. (2011) qualquer pequena alteração no 

preenchimento de um formulário, no direcionamento de relatórios, na mudança de 

responsabilidade por alguma atividade gerará, inevitavelmente, uma mudança no processo. 

 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho é o estudo de caso. Segundo Severino (2017) 

esse tipo de pesquisa se concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo 

de um conjunto de casos análogos e a coleta dos dados e sua análise se dão da mesma forma 

que nas pesquisas de campo em geral. 

O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem representativo, de modo a ser 

apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando inferências. 

Lüdke e André (2013) descrevem as características do estudo de caso da seguinte maneira: 

a) Visam à descoberta – O investigador deve buscar novas respostas e novas indagações 

no desenvolvimento do seu trabalho. 

b) Enfatizam a “interpretação do contexto” – O pesquisador leva em conta o contexto em 

que o objeto de estudo está inserido, as percepções, os comportamentos e as interações 

das pessoas relacionadas à situação específica ou à problemática determinada a que 

estão ligadas. 

c) Buscam retratar a realidade de forma completa e profunda – o pesquisador revela a 

multiplicidade de dimensões presentes em uma situação ou um problema investigado. 

d) Utilizam grande variedade de fontes de informação – Os dados são mais variados e a 

coleta ocorre em diferentes situações e com os mais diversos tipos de informantes. 

Quanto aos objetivos desta, trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória e explicativa, pois 

será realizada através de pesquisa de dados de relatórios e planilhas de indicadores utilizados 

na empresa. Feita essa pesquisa, serão analisados os fenômenos estudados, buscando identificar 

suas causas. 
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Severino (2017) diz que a pesquisa exploratória busca levantar informações sobre um 

determinado objeto delimitando um campo de trabalho e mapeando as condições de 

manifestação desse objeto. E a pesquisa explicativa, além de registrar e analisar os fenômenos 

estudados, busca a identificação de suas causas, podendo esta ser através da interpretação 

possibilitada pelos dados qualitativos. 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

5.1 PROCESSOS 

 

Segundo Hammer e Champy (1994) processos é como um conjunto de atividades que juntas 

produzem um resultado de valor para um consumidor. 

De acordo com Davenport (2000) processo é uma ordenação específica de atividades de 

trabalho através do tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto claramente 

definidos de entradas e saídas: uma estrutura para ação. 

Netto (2006) define um processo empresarial como “simplesmente o modo como uma 

organização realiza seu trabalho a série de atividades que executa para atingir um dado objetivo 

para um dado cliente, seja interno ou externo”. 

Rodrigues (2016) define processos como um conjunto de atividades ou funções estruturadas 

em uma sequência lógico-temporal, com objetivo definido e que visam transformar os recursos 

(entradas), agregando valor por meio de recursos de transformação, resultando em bens e 

serviços para atender usuários e/ou clientes. 

As perspectivas de processos segundo Slack et al. (2013) é a ideia de que todos os processos 

transformam entradas e saídas, conforme apresentado na Figura 1. 



12 
 

Figura 1 - As etapas de um processo 

 

Fonte: Rodrigues (2016) 

 

5.2 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

De acordo com Paim et al. (2009) o planejamento do processo está associado às tarefas de 

determinar metas e expectativas para o processo, estabelecer planos e orçamentos, prover 

recursos e pessoal e implantar o processo. Para promover mudanças no negócio a gestão de 

processos deve ser centrada na melhoria, redesenhamento e automatização dos processos. 

Segundo Orlando e Scucuglia (2011) gerenciar processos significa promover o seu 

funcionamento, ou seja, fazer com que o trabalho ocorra da maneira adequada ou como 

esperado e projetado. 

 

5.3 METODOLOGIA SEIS SIGMA 

 

Segundo Rodrigues (2016) a melhoria com base na metodologia Seis Sigma tem como objetivo 

agregar valores ao processo ou produto para atendimento, satisfação do cliente e a redução dos 
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custos do processo. Dentre as metodologias aplicadas no processo de implantação do Seis 

Sigma, a mais utilizada é o DMAIC, que é um dos segredos do sucesso do Seis Sigma. 

 

5.3.1 DMAIC 
 

De acordo com Werkema (2012) e Marins et al (2009), o DMAIC é um método sistemático 

baseado em dados e na utilização de ferramentas estatísticas para atingimento dos resultados. E 

Hamali (2018) define que o modelo DMAIC é utilizado para ofertar melhorias ao produto, 

processo ou serviço. A Tabela 1 apresenta os principais pontos deste método e algumas 

ferramentas que podem ser utilizadas em cada etapa. 

Tabela 1 Fases do DMAIC 

Fases Visão Geral Atividades Possíveis Ferramentas 

D
E

F
IN

IR
 

Definir com 

precisão o escopo e 

objetivos do projeto 

de melhoria. 

Descrever o problema e definir a 

meta; Avaliar o histórico do 

problema e seu impacto; Avaliar 

prioridade do projeto; Definir 

cronogramas e recursos; Definir o 

processo. 

Carta de controle; 

Diagrama de pareto 

 

M
E

D
IR

 

Medir o processo 

atual e determinar a 

localização ou foco 

do problema. 

Definir forma de coleta de dados; 

Avaliar os sistemas de medição; 

Identificar formas de estratificação 

do problema; Estabelecer metas 

para os problemas com prioridade. 

Estratificação; 

Diagrama de pareto; 

Carta de controle;  

A
N

A
L

IS
A

R
 

Analisar o processo 

e determinar as 

causas de cada 

problema prioritário. 

Analisar o processo e os dados do 

problema prioritário. 

Identificar, priorizar e quantificar as 

causas potenciais. 

Fluxograma; 

Brainstorming; 

Diagrama de causa e 

efeito; Diagrama de 

relações 

M
E

L
H

O
R

A
R

 

Melhorar o sistema: 

propor, avaliar e 

implementar 

soluções para cada 

problema com 

prioridade. 

Identificar soluções prioritárias 

Avaliar e minimizar os riscos 

Elaborar e executar um plano para 

implementar as soluções. 

Brainstorming 

Plano de ação: 5W2H. 
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C
O

N
T

R
O

L
A

R
 

Controlar o novo 

sistema, garantindo 

que o alcance da 

meta seja mantido a 

longo prazo. 

Avaliar se a meta for alcançada 

Padronizar e transmitir as 

alterações 

Implementar um plano para 

monitoramento da performance e 

tomada de ações corretivas em 

casos de anomalias. 

Procedimento 

Operacional Padrão  

Relatórios de 

anomalias 

 

Fonte: Werkema (2012). Adaptado 

 

5.3.2 Diagrama de Relações 
 

Conforme Cesar (2013) o diagrama de relações tem objetivo estabelecer relações de causalidade 

entre diferentes fatores, auxiliando na identificação de uma causa raiz de um problema 

conforme apresentado na Figura 2. Através dele, consegue-se alternativas ou complemento ao 

diagrama espinha de peixe, identifica a principal área de melhoria. Oliveira et al. (2012) diz que 

o problema é centralizado e a partir dele, se constrói um mapa de relações lógicas de causa e 

efeito entre as variáveis, relacionando-as com setas. Para Mello (2011), é fundamental reavaliar 

o diagrama de relações conforme forem corrigidas as causas, já que é previsto que as mesmas 

sejam gradativamente eliminadas.  

Figura 2 - Diagrama de Relações 

 

Fonte: Cesar (2013) 
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5.3.3 Fluxograma 
 

O fluxograma é um diagrama utilizado para representar, por meio de símbolos gráficos, a 

sequência de todos os passos seguidos em um processo. (PEINALDO; GRAEML, 2007). 

Segundo Rodrigues (2016) Fluxograma é um diagrama formado por símbolos padronizados 

que representam as diversas etapas de um processo e Paladini (2012) explica que são 

representações gráficas das fases que compõe um processo e, principalmente, das características 

que compõe cada uma das etapas e as relações entre si conforme ilustrado no exemplo da figura 

3.  

 

Figura 3 - Fluxograma 

 

Fonte: Rodrigues (2016) 

 

5.3.4 Mapeamento de Processos 
 

O Mapa de Processos conforme Rodrigues (2016) é uma representação gráfica, sequencial 

detalhada e que apresenta informações operacionais e administrativas de atividades importantes 

de um processo (vide Figura 4). Para serviços, o mapa de processos tem algumas interações 

potencialmente complexas para se colocar em uso (GALLOUJ; SAVONA, 2009). Davies, 

Brady e Hobday, (2007) apontam que mapeando os processos, as empresas podem organizar as 

suas atividades internas e externas, de modo a fornecer soluções integradas. Mapear um 
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processo é fazer um desenho inicial, observando como uma sucessão de atividades são 

executadas e inter-relacionadas. A coleta das informações pode ser feita por meio de entrevistas 

com os responsáveis pelo processo na organização, visando identificar todas as atividades 

executadas pela instituição, seus responsáveis e suas interações, (KIPPER et al., 2011). 

O mapeamento tem como objetivo expor, definir e analisar os parâmetros controláveis e 

incontroláveis de acordo com cada atividade. 

Figura 4 - Mapeamento de Processos 

 

Fonte: Rodrigues (2016) 

 

5.3.5 Estratificação de Dados 
 

A estratificação de dados consiste na divisão de um grupo em diversos subgrupos com base em 

características distintas (CARPINETTI, 2010).  

A Pearson Education do Brasil (2011), salienta ainda, que a estratificação talvez seja a mais 

simples ferramenta de controle da qualidade justamente pelo objetivo na qual é utilizada, já 

citada no primeiro parágrafo. Vieira (1999), completa dizendo que “A estratificação é uma 

ferramenta importante, mas precisa ser usado antes do início da coleta dos dados. Quando você 

desenha a folha de verificação, deve ter em mente a estratificação”. Os fatores de estratificação 

podem ser: tempo, turno de produção, local, matéria-prima, equipamentos e pessoas. 
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5.3.5.1 Gráfico de Pareto 
 

O Gráfico de Pareto é, segundo Oliveira et al. (2017), o gráfico de Pareto é uma representação 

gráfica composta por barras, que posiciona os fatores em análise de forma decrescente, 

Rodrigues (2016), complementa dizendo que é uma forma de priorizar ações através de um 

gráfico de barras verticais onde as ocorrências de determinados problemas são ordenadas da 

maior para a menor e cada barra possui uma porcentagem que é demonstrada através de uma 

curva.  

Djekic e Tomasevic (2018) descrevem o gráfico de pareto com o aspecto de um gráfico de 

barras onde cada causa é quantificada em termos da sua contribuição para o problema é 

ordenada em ordem decrescente de influência ou ocorrência. Seu objetivo principal, conforme 

apresentado na Figura 5, é expor os principais problemas de um processo por meio da relação 

80/20 (80% dos problemas vem de 20% das causas). 

 

Figura 5 - Gráfico de Pareto 

 

Fonte: Rodrigues (2016) 
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5.3.5.2 Cartas de Controle 
 

Cartas de Controle ou Gráficos de Controle, conforme George (2004) é um tipo de gráfico 

utilizado para determinar que tipo de variação está presente no elemento analisado e também 

pode ser utilizado para monitoramento de desempenho. Verri (2012) diz que as cartas de 

controle podem ser utilizadas com sucesso onde as medidas de grandeza como dimensões 

mecânicas e resistências elétricas, são efetuadas de tempos em tempos, mesmo que a 

periodicidade seja maior do que em linhas de produção. Existem as cartas do tipo C, U, P, NP, 

Xbarra-R, Xbarra-S, e seguem algumas categorias como variáveis para subgrupos, variáveis 

para dados individuais, de atributo, etc. 

Conforme ilustração da Figura 7, sua estrutura é sempre a mesma, identificando pontos de dados 

plotados em ordem cronológica, a média representada em uma linha ao centro e os limites de 

controle (linhas traçadas acima e abaixo da média, indicando a quantidade de variação esperada.  

Slack (2009) fala ainda que, quanto mais próximo os limites estiverem da média, maior a 

probabilidade de investigar e tentar consertar um processo que, na verdade, está livre de 

problemas. 

Neste estudo, foi utilizada a carta do tipo C para analisar as pendências das vistorias de campo. 

Figura 6 - Carta de Controle 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

5.3.5.3 Diagrama de Causa e Efeito 
 

Segundo Corrêa (2012) o diagrama de causa e efeito, também conhecido como Ishikawa é uma 

ferramenta simples para análises de problemas conduzidas através de um brainstorming. Parte 

do pressuposto que a maior parte dos problemas de uma empresa tem a ver com os 6 M’s da 
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cadeia produtiva: medição, materiais, mão de obra, máquinas, métodos e meio ambiente. 

(LÉLIS, 2012). Pearson Education (2011) o descreve como um diagrama utilizado para 

demonstrar as causas e efeitos de um processo, e aplica-se quando o efeito é problemático. O 

objetivo desse diagrama é identificar a causa raiz de um determinado problema. Na Figura 8, 

temos a representação do Ishikawa exemplificando um problema de pintura danificada. 

Figura 7 - Diagrama de Causa e Efeito 

 

Fonte: Corrêa (2012). Adaptado 

5.3.6 Padronização 
 

Segundo Werkema (2012), padronização é um método utilizado para indicar os procedimentos 

para execução das tarefas de um processo, a fim de que os resultados desejados sejam 

alcançados e mantidos. O POP é preparado pela e para as pessoas diretamente ligadas ao 

processo com o objetivo de atingir, de forma eficiente e segura, a qualidade. (VIEIRA FILHO, 

2010) É salientado ainda que boa parte da variabilidade dos processos pode ser evitada se as 

tarefas que o compõe forem executadas da mesma forma, independentemente de quem as 

execute. Pearson Education (2011) diz que em uma empresa, Padronização significa também a 

certificação de que tais procedimentos sejam efetivamente seguidos a fim de minimizar os erros 

e manter a conformidade esperada. 

 

5.3.6.1 Procedimento Operacional Padrão 
 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) faz parte das etapas do passo a passo para adotar a 

padronização em um determinado processo. Werkema (2012) diz que este documento é gerado 
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na etapa onde é realizada a documentação do processo definido e também executado o seu teste. 

Sendo o POP validado, posteriormente deve ser feita sua manutenção, aperfeiçoando-o sempre 

que possível e necessário. Segundo Bentes (2016), várias organizações de diferentes setores 

consideram atualmente a padronização de suas operações e atividades como a melhor forma de 

se garantir melhorias nos processos e consequentemente no aumento da qualidade de seus 

produtos e serviços. A padronização é, portanto, a base da aplicação de um controle de 

qualidade eficaz, sendo fundamental para se garantir melhorias em qualidade, custo, segurança 

e cumprimento de prazos (CAMPOS, 2014). Na Tabela 2 temos um exemplo de POP. 

 

Tabela 2 Procedimento Operacional Padrão 

 MINAR 

Procedimento Operacional Padrão 

Data Rev. Número 

O que Tarefa 

(Preencher com o nome da tarefa) 

Onde Local 

(Local onde será executada a tarefa) 

Quem Cargo 

(Cargo dos executantes da tarefa: apenas um cargo por tarefa) 

Item de 

verificação 

Condições Necessárias 

(Condições que devem ser atendidas para que a tarefa possa ser executada) 

Como e 

quando 

Atividades 

(Relato simples e ordenado da sequência de atividades) 

 

1) 

2) 

3) 

. 

. 

. 

N) 

 

Item de 

controle 

Resultado Esperado 

(O que deve ser obtido com a execução da tarefa) 
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Verificação 

e ação 

Anormalidades e ação 

(Problemas que podem ocorrer – o que o executante da tarefa deve fazer) 

Fonte: Werkema (2012). Adaptado 

 

5.3.7 5W2H 
 

Segundo Silveira et al. (2016). O 5W2H consiste em um checklist, onde constam respostas para 

as atividades que são planejadas pela organização, onde os prazos são estabelecidos e também 

são delegadas as funções que irão executar o processo. Meira (2003), diz que a ferramenta 

5W2H atua como suporte no processo estratégico, permitindo de uma forma simples, garantir 

que as informações básicas e mais fundamentais sejam claramente definidas e as ações 

propostas sejam minuciosas, porém simplificadas. 

Já Campos (2004) indica que a ferramenta 5W2H é utilizada para descrever, de maneira 

completa, um plano de ação (vide Tabela 7, p. 33). A sigla, oriunda da língua inglesa, significa: 

- What (o que fazer?); 

- Why (por quê fazer?); 

- How (como fazer?); 

- Who (quem será o responsável?); 

- When (quando?); 

- Where (onde?); 

- How much (quanto custará?); 

 

5.3.8 Brainstorming 
 

De acordo com Godoy (2001) o brainstorming é uma maneira organizada para gerar novas 

ideias em uma discussão em um grupo de pessoas. 

Rozenfeld et al (2006) destaca que essa ferramenta permite quebrar os padrões de pensamento 

existentes e olhar as coisas de uma nova maneira e Minicucci (2001) diz que essa é uma técnica 

de geração de ideias e seu nome na versão portuguesa seria uma “explosão de ideias”.  
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5.3.9 Histograma 
 

Segundo Werkema (1995) o gráfico de barras ou histograma dispõe informações de modo que 

seja possível a visualização da forma da distribuição de um conjunto de dados, e também a 

percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados em torno desse valor central. 

Cooper e Schindler (2001), dizem que seu desenvolvimento é em forma de gráfico de barras, 

mostrando a variação sobre uma faixa específica, permitindo expor e conhecer as características 

de um processo envolvendo a medição dos dados além de possibilitar uma visão geral da 

variação desse conjunto de dados. Pearson Education (2011) descreve o histograma como um 

gráfico de barras que mostra a frequência com que determinado dado aparece em um grupo de 

dados, e parte sempre de uma coleta de dados e como ferramenta estatística, facilita a análise 

descritiva de um grande número de dados.  

 

Figura 8 - Histograma 

 
Fonte: Autores (2019) 

6 COLETA DE DADOS E ANÁLISE 

Ao produzir os relatórios, foi feita a conferência do check list enviado pelos técnicos e faz-se o 

levantamento das pendências. A partir de então faz-se o levantamento das pendências ocorridas 

e quais necessitam de revisita ao site.  

A elaboração deste trabalho baseia-se em entender o porquê dessas pendências, principalmente 

as que serão sanadas somente após uma revisita e correção da falha. Com isso, verificar os 
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processos executados durante a atividade de vistoria, visando oportunidades de melhorias que 

possam vir a ser aplicadas. 

Para estruturar a pesquisa, juntamente com os gerentes de projeto e o responsável pela 

coordenação técnica, foi discutido o caminho a ser seguido na análise de dados e levantadas 

algumas causas que podem contribuir para o índice de pendências apresentado, conforme 

mostra a Figura 9 abaixo. 

 

Figura 9 - Diagrama de Causa e Efeito das pendências nas vistorias 

 

Fonte: Autores (2019) 

Além disso, foram discutidos também quais técnicos e pendências comprometem o 

desenvolvimento dos projetistas na elaboração dos relatórios. Realizada a estruturação da etapa 

de pesquisa, os dados foram coletados e para análise, utilizou-se a ferramenta Estratificação de 

Dados, possibilitando alguns levantamentos, tais como: 

a) No histórico coletado, as atividades de campo foram realizadas por vinte e três 

colaboradores distintos; 

b) Que, juntos, foram responsáveis por mil quatrocentos e oitenta e sete pendências, 

c) Originárias de mil seiscentos e cinquenta e uma atividades. 

As informações supracitadas estão representadas na Tabela 3 abaixo:  
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Tabela 3 Dados Coletados (dezembro de 2018 a agosto de 2019) 

Técnicos 

Total de 

vistorias 

realizadas  

Quantidade 

de 

Pendências 

Proporção 

Pendência x 

Vistoria 

Técnicos 

Total de 

vistorias 

realizadas  

Quantidade 

de 

Pendências 

Proporção 

Pendência x 

Vistoria 

Y.N.F. 178 240 135% J.A. 25 31 124% 

C.F.P. 305 182 60% M.F.P. 38 28 74% 

R.V.P. 69 141 204% A.C. 34 18 53% 

W.V.F. 44 118 268% L.C.P. 13 17 131% 

A.C.A. 24 116 483% C.E.S.G. 39 13 33% 

E.S.L.C. 166 116 70% V.C.S. 80 11 14% 

A.S. 103 98 95% L.G.A.R.V. 3 9 300% 

K.F.S. 154 76 49% J.F.M. 19 9 47% 

L.J.C. 10 74 740% R.M.D. 4 7 175% 

A.F.D. 116 63 54% J.O.P.A. 40 4 10% 

E.P. 14 60 429% D.P. 2 1 50% 

W.A.H. 171 55 32% TOTAL 1354 1339  
Fonte: Neomera (2019). 

Após os levantamentos preliminares, utilizando da ferramenta DMAIC, deu-se início as 

análises. 

a) Definir: Nesta esta etapa, foram definidos quais elementos serão analisados e a partir 

deles levantas as possíveis melhorias. 

Para demonstrar a total instabilidade do processo e a necessidade de ser trabalhada uma 

ferramenta seis sigma a fim de apresentar melhorias no processo, foi elaborada uma carta de 

controle do tipo C, identificando o número de defeitos (pendências) dentro de um subgrupo 

(vistorias), conforme Figura 9.  

Percebe-se que o processo está fora do controle estatístico e encontra-se sob instabilidade, 

conforme citado acima. Isso é um indício de que o mesmo deve ser analisado e definir as 

correções a serem feitas. Os números 1 indicados sobre os quadrados vermelhos indicam pontos 

fora do limite de controle e, neste caso, todas as amostras apresentam pontos fora dos limites. 
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Figura 10 - Carta de Controle da Análise Mensal de Pendências 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Na Tabela 4 apresentada abaixo, temos os dados gerais de cada técnico. Já na Tabela 5, em 

seguida, apresentam-se os índices de cada uma das pendências. Os dados obtidos foram 

divididos nessas duas tabelas, baseando-se na coleta de dados no período de dezembro de 2018 

a agosto de 2019. 

A diferença entre o Total de pendências nas Tabelas ocorreu devido àquelas classificadas como 

“Outros” e “Outros2” não serem consideradas para análise geral das pendências. Estas são 

consideradas apenas para análise de aproveitamento dos técnicos, conforme informações do 

Sistema de Gestão de Qualidade da empresa objeto de estudo. 
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Tabela 4 Percentual de pendências (Técnicos x Total Geral) 

Técnicos 

Total de 

vistorias 

realizadas 

Quantidade 

de 

Pendências 

Proporção 

Pendência x 

Vistoria 

Percentual de 

pendências 

em relação ao 

total geral 

Porcentagem 

acumulada 

Y.N.F. 178 240 135% 16% 16% 

C.F.P. 305 182 60% 12% 28% 

R.V.P. 69 141 204% 9% 38% 

W.V.F. 44 118 268% 8% 46% 

A.C.A. 24 116 483% 8% 54% 

E.S.L.C. 166 116 70% 8% 61% 

A.S. 103 98 95% 7% 68% 

K.F.S. 154 76 49% 5% 73% 

L.J.C. 10 74 740% 5% 78% 

A.F.D. 116 63 54% 4% 82% 

E.P. 14 60 429% 4% 86% 

W.A.H. 171 55 32% 4% 90% 

J.A. 25 31 124% 2% 92% 

M.F.P. 38 28 74% 2% 94% 

A.C. 34 18 53% 1% 95% 

L.C.P. 13 17 131% 1% 96% 

C.E.S.G. 39 13 33% 1% 97% 

V.C.S. 80 11 14% 1% 98% 

L.G.A.R.V. 3 9 300% 1% 99% 

J.F.M. 19 9 47% 1% 99% 

R.M.D. 4 7 175% 0% 100% 

J.O.P.A. 40 4 10% 0% 100% 

D.P. 2 1 50% 0% 100% 

TOTAL 1651 1487    
Fonte: Neomera (2019). 
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Tabela 5 Percentual de Pendências Dez/2018 a Ago/2019 

Pendências 

Incidência 

de 

pendência 

Porcentagem Acumulado 

Carregamento 169 11,63% 11,6% 

Croqui site 101 6,95% 19% 

Dados da EV 90 6,19% 25% 

GPS 75 5,16% 30% 

LOS 70 4,82% 35% 

Medidas torre 69 4,75% 40% 

Placa do site 66 4,54% 44% 

Metragem cabos 54 3,72% 48% 

Todas antenas 53 3,65% 51% 

Reserva 43 2,96% 54% 

Contra visadas 40 2,75% 57% 

QTM/QDCA 38 2,62% 60% 

Aterramento BTS/Rack 38 2,62% 62% 

Reserva torre 38 2,62% 65% 

Disjuntor Geral (site) 37 2,55% 68% 

Visada do enlace 36 2,48% 70% 

Relógio da concessionária 35 2,41% 72% 

Croqui indoor 34 2,34% 75% 

Indicação de reserva 33 2,27% 77% 

Info suporte 31 2,13% 79% 

Croqui esteiramento 30 2,06% 81% 

Panorâmicas 29 2,00% 83% 

Acesso ao site 23 1,58% 85% 

BTS Aberto (todos) 22 1,51% 86% 

Medição AC 21 1,45% 88% 

Aterramento EV 21 1,45% 89% 

BTS banco de baterias 20 1,38% 91% 

Esteiramento Vertical 18 1,24% 92% 

BTS FCC display 17 1,17% 93% 

Placa de passagem 15 1,03% 94% 

PDU - Disj./Fusível 15 1,03% 95% 

Antena do enlace 15 1,03% 96% 

Barra FCI 14 0,96% 97% 

BTS aberto individual 12 0,83% 98% 

BTS todos equipamentos 11 0,76% 99% 

Esteiramento Horizontal 10 0,69% 99% 

BTS Fechado (todos) 10 0,69% 100% 

Total de pendências 1453   
Fonte: Neomera (2019). 
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A partir dos Gráficos 1 e 2 abaixo, foi possível verificar que o técnico que mais teve pendências 

no período analisado foi Y.N.F. Embora, em dados de proporção vistoria x pendências ele não 

seja o que obteve maior porcentagem. Levando em consideração o volume de atividades 

executado, analisando somente os técnicos que fizeram, no mínimo, 100 atividades, ele é o que 

mais apresentou pendências e, por essa razão, outras análises mais detalhadas serão feitas no 

processo de medição. O item de pendência que mais se repetiu foi Carregamento. Segundo 

informações do gerente de projetos da empresa, o item Carregamento consiste em especificar 

todas as medidas da torre de transmissão, detalhar e quantificar todos os modelos de antenas 

instaladas e o objetivo desse levantamento é identificar a possibilidade ou não de instalação de 

novos equipamentos. 

Gráfico 1 Relação Pendência de Técnico x Pendências em Geral 

 

Fonte: Autores (2019). 
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Gráfico 2 Índice Geral de Pendências (Período Dez/2018 a Ago/2019) 

 

Fonte: Autores (2019). 

b) Medir: Nesta etapa, foram avaliadas as medidas do técnico Y.N.F no processo e 

também do item Carregamento, a fim de determinar a localização e o foco do 

problema. 

Abaixo, temos o Gráfico 3 apresentando cada um dos itens de pendência do técnico Y.N.F. e 

logo abaixo, a Tabela 6 com a estratificação de dados referentes ao técnico citado acima, 

identificando cada um dos itens de pendências, a quantidade de cada um e o percentual 

acumulado identificado no. Fundamentado nessa estratificação, foram elaborados alguns 

gráficos para melhor representação e análise dos dados obtidos. 

E mais uma vez, pôde ser observado que o item Carregamento foi o que mais se apresentou 

entre as pendências do técnico Y.N.F. Isso afirma a necessidade de identificar o motivo pelo 

qual este item foi tão incisivo no período analisado. 
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Gráfico 3 Análise das Pendências do Técnico Y.N.F. 

 

 Fonte: Autores (2019). 

 

Tabela 6 Pendências do técnico Y.N.F. 

Fonte: Neomera (2019). 
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Análise das Pendências do Técnico Y.N.F.

Item de pendência Quantidade Item de pendência Quantidade 

Carregamento 35 Acesso ao site 3 

Croqui site 28 GPS 3 

LOS 20 Disjuntor Geral (site) 3 

OUTROS 19 Barra FCI 3 

Dados da EV 18 Placa de passagem 3 

Contra visadas 8 BTS todos equipamentos 3 

Visada do enlace 8 BTS banco de baterias 3 

Croqui indoor 6 PDU – Disj./Fusível 3 

Reserva torre 6 Indicação de reserva 3 

Medidas torre 6 Relógio da concessionária 2 

Panorâmicas 6 Esteiramento Horizontal 2 

Info suporte 5 BTS Aberto (todos) 2 

Metragem cabos 5 BTS aberto individual 2 

Placa do site 5 BTS FCC display 2 

QTM/QDCA 5 Todas antenas 2 

Aterramento BTS/Rack 5 Aterramento EV 1 

Reserva 5 Esteiramento Vertical 1 

Medição AC 4 BTS Fechado (todos) 1 

Croqui esteiramento 3 Antena do enlace 1 

Total de pendências: 240 
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c) Analisar: Foram levantados também a quantidade mensal de vistorias realizadas pelo 

técnico Y.N.F. e a partir do gráfico 4 abaixo, identificamos a necessidade de aplicar 

algumas ações para melhoria do processo e também melhorar o rendimento de cada um 

dos colaboradores que executam as atividades de vistoria, tomando como referência os 

índices apontados na análise do técnico supracitado. 

 

Gráfico 4 Quantidade de Vistorias e Pendências do técnico Y.N.F. 

 
Fonte: Autores (2019). 

Abaixo, no Gráfico 5, um levantamento mensal da categoria Carregamento, mostrando que não 

necessariamente é um item presente em todas as vistorias, porém há pontos em que a cada uma 

vistoria, há duas pendências dessa categoria. 
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Gráfico 5 Apontamentos do item Carregamento no período analisado 

 

Fonte: Neomera (2019). 

d) Melhorar (Improvise): Nesta etapa, iniciando as propostas de plano de ação e melhoria, 

foi desenvolvido um diagrama de relações com a finalidade de identificar as possíveis 

causas e encontrar a causa raíz do problema e também a ferramenta 5W2H, objetivando 

a redução e também eliminação, de pendências nas vistorias. 

A Figura 10 apresenta as atividades macro do técnico de campo desde o momento em que 

recebe a demanda, enviada pelo gerente de campo, até o momento do término das atividades, 

quando encaminha ao gerente de projetos o relatório fotográfico com as informações para 

documentação. 

Figura 11 - Mapeamento de Processos Macro dos técnicos de campo 

 

Fonte: Autores (2019). 
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Conforme ilustrado na Figura 11 a seguir, o problema pode ser recorrente do próprio processo, 

que é instável e apresenta variações que não podem ser controladas como, por exemplo, 

especificações exigidas pelo cliente nas premissas de vistoria. 

 

Figura 12 - Diagrama de Relações 

 

Fonte: Autores (2019). 

Um mesmo tipo de vistoria pode sofrer alterações conforme a necessidade do cliente ao logo 

do projeto e essas alterações não são passadas aos técnicos em tempo hábil, ou quando são 

passadas, já foi concluída a atividade; A falta de acesso total as áreas do site, muitas vezes por 

motivos não previstos com antecedência. Entretanto, também por consequências advindas dos 

próprios técnicos e sobre essas premissas, foram desenvolvidas as demais etapas de análise e 

melhoria. 

Entende-se que os técnicos são os maiores responsáveis em garantir que a atividade seja 100% 

concluída e não tenha nenhum empecilho para que isso ocorra.  

Dessa forma, o plano 5W2H apresentado na Tabela 7, busca, principalmente, o 

comprometimento de cada um deles em executar todos os itens para que o relatório fotográfico 

seja entregue sem erros. E para garantir que isso ocorra, uma forma seria atrelar às questões 

contratuais, inserindo uma cláusula específica para esses casos.  
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Tabela 7 5W2H para eliminação de pendências 

Plano de Ação – 5W2H 

Objetivo: Eliminar as pendências nas vistorias 

O que? Por quê? Onde? Quem? Quando? Como? Quanto? 

Ações Motivos Locais 
Responsável 

pela ação 
Prazos 

Definição da 

ação 
Custo 

Cláusula nos 

contratos dos 

técnicos 

Para que sejam 

mais 

comprometidos 

com a atividade 

Escritório  
Diretoria da 

empresa 

Conforme 

vigência 

contratual 

Adicionar uma 

cláusula nos 

contratos dos 

técnicos onde 

especifica uma 

multa a cada 

pendência deixada 

sem motivo 

comprovado. 

Desconto de 5% a 

cada repetição de 

pendência na 

demanda 

POP - 

Procedimento 

Operacional 

Padrão 

Para que haja 

padronização da 

atividade 

Campo 

Gerente de 

campo e 

gerente de 

Projeto 

Durante a 

execução 

da 

demanda 

de 

vistorias 

Produzir um POP 

onde define as 

tarefas que 

deverão ser 

realizadas, o local 

onde será 

executada a tarefa, 

os responsáveis 

por realizar e todas 

as informações 

necessárias para 

que a atividade 

esteja completa 

Multa de R$50,00 

a cada 

descumprimento 

de POP 

Fonte: Autores (2019). 

e) Controlar: Nesta etapa final do ciclo DMAIC, para garantir que a ação do 5W2H possa 

ocorrer e também as próprias atividades sejam executadas de forma adequada e 

equivalente para todos os técnicos, foi desenvolvido um Procedimento Operacional 

Padrão (POP) para que, junto ao check list encaminhado, este possa ser seguido e 

cumprido durante as execuções em campo. 
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Tabela 8 Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Procedimento Operacional Padrão 

Data: 

   12/10/2019 

Rev.: 

    00 

O que? 

(Tarefa) 

1) Retirar as chaves nas centrais regionais da operadora 

responsável pelo projeto. 

2) Realizar a vistoria do solo (infra, croqui, sala de 

equipamentos). 

3) Realizar a vistoria da torre. 

4) Encaminhar o relatório fotográfico ao gerente de projetos. 

Onde?  

(Local) 
Campo 

Quem?  

(Cargo) 
Técnico de Campo 

Itens de 

verificação: 

(Condições 

necessárias) 

a) atentar-se nas datas do cronograma; 

 

b) verificar se foram executadas todas as tarefas indicadas no 

check list ainda no local da atividade; 

 

c) em casos cujo problema possa gerar pendências, acionar 

imediatamente o coordenador de técnicos e/ou responsáveis de 

acesso a fim de sanar o problema com o técnico in loco; 

 

d) cumprir as atividades conforme acordo firmado em contrato 

Fonte: Autores (2019). 

 

7 CONCLUSÃO 

Conclui-se que este estudo possibilitou à empresa, na figura de seus gerentes e diretores, ter 

conhecimento, através de dados, da instabilidade do processo de vistoria e também do 

aproveitamento de seus colaboradores que executam o serviço. 

Nesse caso, em um mercado competitivo, garantir a excelência dos serviços prestados, de forma 

a otimizar os processos internos para que se obtenha a máxima eficiência, na elaboração dos 

relatórios entregue aos clientes. 

Ao ser questionada a respeito do motivo pelo qual o item Carregamento foi tão apontado nas 

análises, a responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, que é quem recebe o 
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check list dos técnicos juntamente com todos os dados para confecção do relatório, informou 

que essa pendência está atrelada diretamente ao técnico devido o recebimento do PPI (projeto 

preliminar de instalação). Nesse documento há uma planta completa do site, inclusive com os 

elementos já instalados. Por essa razão, alguns técnicos, por comodismo, copiam os dados do 

documento e ao serem conferidos os levantamentos considerando as imagens fotográficas feita 

por eles no site, as incoerências são identificadas e então o item vira uma pendência. 

Como medida, a empresa irá adotar o POP sugerido, agregando-o às orientações passadas aos 

técnicos no início do projeto. O Sistema de Gestão da Qualidade, através de sua responsável, 

irá acompanhar e realizar os apontamentos a partir da implantação do POP que será obrigatório 

para todas as atividades nos sites e posteriormente verificar se houve um aproveitamento 

satisfatório em comparação ao cenário anterior. Aos técnicos, a diretoria estuda a possibilidade 

de um mecanismo de incentivo à “Pendência Zero”, que fará com que àqueles que executarem 

atividades sem nenhuma pendência possam receber um bônus ao final da demanda. Já para os 

que descumprirem o proposto do Procedimento Operacional Padrão, estarão sujeitos à multa 

conforme adequação nas cláusulas contratuais de prestação de serviços. 

Quanto ao técnico identificado com maior número de pendências, mesmo tendo formação 

comprovada e excelentes referências na região em que atua, no decorrer das atividades 

executadas por ele, e após apresentação das análises efetuadas, o gestor de projeto e o gerente 

responsável pelas documentações elaboradas na empresa, decidiram, em comum acordo com o 

mesmo, que suas atividades seriam suspensas por alguns dias. Durante esse período, o técnico 

passou por uma reciclagem para que os serviços prestados tenham maior qualidade, voltando a 

atuar no mês de novembro. 

Aos autores, este estudo permitiu conhecer os processos de uma empresa de serviços de 

Telecomunicações e assimilar conceitos que, na maioria dos casos, são aplicáveis às indústrias. 

A exemplo disso, a aplicação do DMAIC, comumente utilizada em processos fabris, e neste 

estudo de caso totalmente voltada à área de serviços comprovou que as ferramentas Seis Sigma 

podem também ser usadas em processos de serviços, na identificação de variáveis que 

comprometem sua execução, bem como auxiliar na readequação e otimização para obtenção de 

um melhor aproveitamento. 
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RESUMO 

O Tratado Acadêmico apresenta o resultado da implementação do sistema de monitoramento com 

indicadores Overall Equipmment Effectiveness em uma indústria de produtos térmicos no setor de 

injeção plástica, localizada na cidade de Pouso Alegre – MG.  Será abordado, ao longo do trabalho, 

a eficiência de uma boa gestão de resultados, impacto financeiro e aumento de produtividade após 

implementação e acompanhamento de resultados. Levantar pontos importantes a serem analisados 

e melhorados que servem como base para elaboração e implementação de projetos de melhoria 

contínua e planos de manutenção. 

Palavras-chaves: OEE; Eficiência; Melhoria contínua; Resultados. 

 



ABSTRACT 

The scholarly treatise presents the result of the implementation of the Overall Equipmment 

Effectiveness monitoring system in a household utensils industry in the plastic injection sector, 

located in the city of Pouso Alegre - MG. Throughout the work, we will address the efficiency of 

good management of results, financial impact and increase of productivity after implementation 

and monitoring of results. Highlight important points to be analyzed and serve as basis for the 

design and implementation of continuous improvement projects and maintenance plans. 

Keywords: OEE; Productivity; Efficiency; Continuous improvement; Results. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A produção em série implementada por Henry Ford no ano de 1913 com a produção de 

automóveis, foi considerada uma das maiores inovações tecnológicas da era industrial, pois devido 

a ela o lead time de produção foi reduzido consideravelmente segundo Chase et al. (1995), que 

após isso identificou a necessidade de acompanhar e medir os sistemas de produção. Com este 

novo método de se produzir as indústrias desenvolveram equipes de projetos de melhoria, 

inspeções de qualidade e manutenção de equipamentos para efetuar reparos planejados e não 

planejados nos equipamentos.  

Para acompanhar o impacto, positivo ou negativo, das melhorias implementadas nos processos 

utiliza-se a ferramenta Eficiência Global do Equipamento (OEE) abordando 3 principais pontos: 

disponibilidade, performance e qualidade. Com base nas informações geradas pelo indicador de 

desempenho e produtividade pode-se realizar implementação e melhoria de processos, como 

também a melhoria de equipamento, ou seja, realizar reforma de equipamento com atualização 

tecnológica (Retrofiting), sendo o Retrofiting realizado em equipamento que necessita de 

implementação tecnologia que impacta positivamente na produtividade. 

Segundo Johnson e Kaplan (1987), a utilização de indicadores de desempenho é tão importante 

quanto indicadores financeiros, pois o mesmo não expõe o desempenho detalhado real da empresa. 

Indicadores financeiros não permitem prever melhor metas a longo prazo devido as rápidas 

mudanças e melhorias tecnológicas realizada no ambiente fabril. Empresas japonesas adotam 

indicadores de desempenho e produtividade a décadas em seu ambiente fabril, como a eficiência 

global dos equipamentos no qual abordamos nesse trabalho, de forma a analisar seu impacto direto 

no faturamento da empresa incrementando as paradas não planejadas devida a manutenção 

corretiva de equipamentos. Puvanasvaran et al. (2013), afirma que o OEE é primeiro degrau para 

uma empresa que pretende implementar a produção enxuta em seu caminho, pois ele é um 

indicador percentual resultante dos índices entre performance, disponibilidade e qualidade. O OEE 

pode impactar positivamente no faturamento da empresa trabalhado junto da manutenção de 

equipamentos, esse assunto abordaremos a seguir.  
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1.1. Justificativa 

O ambiente empresarial atualmente está passando por uma revolução no quesito Internet of things 

(IOT), análises e tomadas de decisões baseadas em informações geradas diretamente por um 

software, que está agilizando projetos e respostas de investimentos. As simulações de cenários 

futuros e projeções auxiliam os Stakeholders nas decisões a fim de atender o cenário mercadológico 

que está cada vez mais exigente e competitivo. 

Uma das variáveis mais importantes que afeta a eficiência da fábrica é a manutenção corretiva. 

Muitas industrias enxergam a manutenção como um gasto desnecessário e realizam manutenções 

em equipamentos apenas quando ocorre uma situação de emergência, como quebra de máquina ou 

parada de produção por exemplo. Com o sistema de monitoramento online da produção é possível 

verificar a qualquer momento a eficiência da produção, paradas de máquinas, refugos e a 

programação diária, além de permitir análises mais profundas como custo de paradas, eficiência e 

performance. 

O cenário mercadológico está cada vez mais exigente para com as indústrias considerando o quesito 

de qualidade nos produtos, levando a investimento em novos projetos capazes e eficientes, 

aumentando sua produtividade e performance. As indústrias devem adotar em suas rotinas de 

treinamento a necessidade dos operadores adotarem técnicas preventivas de manutenção, que estão 

diretamente ligadas a produtividade, muitas vezes com auxílio de ferramentas como a Manutenção 

Produtiva Total (TPM) e Manutenção Centrada na Confiabilidade (RCM). O setor de manutenção 

com planejamento e know-how pode certamente ser um diferencial competitivo com os clientes 

(internos ou externos). 

Dessa forma a pesquisa justifica que a melhoria contínua sempre deve ser prioridade nas mudanças 

das organizações, pois pelo fato de o mercado estar cada vez mais concorrido e exigente, não pode-

se manter na zona de conforto. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Através da interface homem máquina criar uma comunicação entre a equipe gestão de resultados 

para melhoria da tomada de decisão operacional utilizando o OEE como ferramenta no 

gerenciamento de manutenção corretiva e apresentar os impactos financeiros devido a gestão do 

OEE. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar tempo de parada não programada e suas causas; 

b) Analisar causa de manutenção corretiva e tempo de manutenções; 

c) Analisar impacto produtivo; 

1.4 OBJETO DE ESTUDO 

O cenário estudado é referente a uma empresa de grande porte, parte de um grupo internacional 

com capital aberto na bolsa de Nova York, atuante no mercado de produtos térmicos como garrafas, 

caixas, potes e Squeezes situada na cidade de Pouso Alegre – MG. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS 

Com o objetivo de produzir com baixo custo, alta produtividade e qualidade as organizações 

recebem exigências do ambiente mercadológico. Clientes estão cada vez mais exigentes quanto a 

produtos de qualidade com valor agregado. Algumas indústrias alcançam e mantêm um alto nível 

de produtividade com baixos custos de produção, alguns utilizam uma abordagem disciplinada para 

identificar as principais melhorias a fazer. Criando equipes responsáveis para identificar, tratar e 

eliminar o problema em sua raiz, que, de outra forma, impede a fábrica de buscar continuamente 

maiores níveis de eficácia. Em poucas palavras, encontram o poder do OEE (NAKAJIMA, 1988). 

Com o objetivo de obter análise real da utilização do equipamento em estudo, melhorias 

implementadas perdas existentes na fábrica envolvendo índices de disponibilidade, performance e 

qualidade utiliza-se a ferramenta OEE. 
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A medição do OEE pode ser aplicada em vários diferentes níveis no ambiente da 

manufatura. Primeiro o OEE pode ser usado como benchmark para medições 

iniciais de performance de uma planta de manufatura por inteiro. Desta forma, o 

OEE medido inicialmente pode ser comparado com valores de OEE futuros, 

quantificando os níveis de melhorias obtidos. Segundo, o valor de OEE, calculado 

para uma linha de manufatura, pode ser usado para comparar a performance da 

linha por toda a fábrica, deste modo realçando as linhas com performance pobre. 

Terceiro, se as máquinas processam o trabalho individualmente, a medição do 

OEE pode identificar qual máquina que  está com a pior performance, e 

consequentemente identificar onde focalizar os recursos da TPM (NAKAGIMA, 

1989, apud DAL, TUGWELL e GREATBANKS, 2000). 

Robert C. Hansen (2006:50) define a eficiência global dos equipamentos como aquela que “Indica 

a eficácia do processo (fazer bons produtos na velocidade considerada) no tempo que o 

equipamento está programado para operar”. 

Segundo Jonsson e Lesshammar (1999), o OEE pode ser utilizado como benchmarking onde 

permite quantificar melhorias implementadas nos equipamentos, células de produção ou linhas de 

montagem ao longo de um tempo determinado. 

Para Hansen (2002), um equipamento com OEE deve apresentar um índice no mínimo 85% 

considerando seus índices de qualidade, disponibilidade e performance, um equipamento com OEE 

inferior a 65%, apresenta um índice de desperdício produtivo elevado, impactando diretamente na 

lucratividade da empresa. 

2.2 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

De acordo com os estudos de Nakajima (1989) integrar conceitos de manutenção preventiva, 

corretiva e preditiva ao sistema de produção é uma ação que evoluiu a partir da década de 70 

criando o conceito de Manutenção Produtiva total.  

As paradas para manutenção apresentam-se como uma preocupação constante para o PCP 

(Planejamento e Controle da Produção) e outras áreas estratégicas, pois impacta diretamente no 

índice de disponibilidade do OEE; se estas paradas ocorrerem aleatoriamente (emergência) os 

problemas serão inúmeros. É possível planejar a parada para manutenção preventiva, no qual pode-

se realizar a gestão do OEE, porém a parada para manutenção corretiva impacta diretamente na 

performance e sendo difícil detectar um problema e até impossível de evitar sem a gestão eficiente 

da manutenção preventiva. 
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Manutenção programada contribui diretamente para o OEE e possui também o custo inferior a 

corretiva, pois pode-se programar o deslocamento da mão de obra direta e manter o nível de 

produção do dia. Dessas ocorrências vem a necessidade da implantação do Planejamento e a 

Programação de Manutenção. 

A função planejar significa conhecer os trabalhos, os recursos para executá-los e tomar as decisões 

e a função programar significa determinar pessoal, dia e hora para execução dos serviços. Essas 

funções são complementadas pela função controlar cujo objetivo é desenvolver padrões, registrar 

desempenho e fazer análises comparativas, identificando pontos a serem melhorados utilizando a 

filosofia japonesa KAIZEN. 

As companhias devem estar sempre atreladas ao KAIZEN, ou seja, em busca de melhorias na sua 

gestão de manutenção, buscando sempre conhecimentos atualizados e aplicações modernas, que 

traga melhor (performance) e qualidade, praticadas em países de primeiro mundo. 

Moro e Auras (2007) mostram que devido ao desenvolvimento industrial global a busca pela 

qualidade total dos produtos e dos serviços, assim como o gerenciamento ambiental e 

gerenciamento de recursos se tornaram objetivos fundamentais de todas as organizações. Nesse 

sentido, verifica-se o seguinte exemplo: 

Imagine um fabricante de rolamentos e que tenha concorrentes no mercado. Para 

que se venha a manter seus clientes e conquistar outros, ele precisará tirar o 

máximo rendimento das máquinas para oferecer rolamentos com defeito zero e 

preço competitivo. Deverá também estabelecer um rigoroso cronograma de 

fabricação e de entrega de meus rolamentos. Imagine agora que não exista um 

programa de manutenção das máquinas... (MORO; AURAS, 2007, p.06). 

Análises e estudos de Slack et. al., (2002) diz que a eficiente gestão do setor de manutenção é capaz 

de garantir a organização retornos financeiros, eficiência, entre outros benefícios que podemos 

listar: 

Segurança melhorada, na medida que o comportamento das instalações se 

comportam de maneira previsível, oferecendo menor risco para as operações. 

Confiabilidade aumentada, pois conduz a menores tempos perdidos de produção 

e menos tempo gasto em conserto. Maior qualidade, considerando que os 

equipamentos bem conservados garantem padrões de qualidade elevados. Custos 

de operações mais baixos, como consequência das vantagens anteriormente 

citadas. Tempo de vida mais longo pela preservação do equipamento. Valor final 

mais alto (FERREIRA, 2007, p. 24). 
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2.2.1 Manutenção com o clico PDCA 

Planejamento (Plan): As atividades desenvolvidas pela área conhecida na Manutenção como PCM 

ou PPCM (Planejamento, Programação, Coordenação e Controle da Manutenção) exerce 

fundamentalmente a função de planejar para que a execução dos serviços seja otimizada. 

Execução (Do): A execução dos serviços da manutenção, sob a forma dos tipos de manutenção: 

Corretiva, Preventiva, Preditiva e Engenharia de Manutenção, ocorre de acordo com o 

planejamento 

Verificação (Check): As duas áreas da Manutenção, o PCM e a Execução, podem fazer a etapa de 

verificação: 

O Planejamento verifica as atividades desenvolvidas de planejamento, programação e seu grau de 

acerto. 

A Execução verifica como os serviços foram executados e quais correções ou melhorias podem ser 

introduzidas 

Correção (Act): As correções detectadas na etapa de verificação devem ser introduzidas de modo a 

promover a melhoria. 

2.2.2 Tipos de manutenção 

Manutenção Corretiva: manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane e destinada a colocar 

um item em condições de executar uma função requerida. 

Manutenção Preventiva: manutenção efetuada em intervalos predeterminado ou de acordo com 

critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação de funcionamento 

de um item. 

Manutenção Preditiva: manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com 

base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão 

centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a Manutenção Preventiva e a Corretiva. 
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Manutenção Detectiva: procura identificar falhas que já tenham ocorrido, mas que não sejam 

percebidas. 

Manutenção Produtiva: objetiva garantir a melhor utilização e maior produtividade dos 

equipamentos. 

Manutenção Proativa: a experiência é utilizada para otimizar o processo e o projeto de novos 

equipamentos, em uma atitude proativa de melhoria contínua. 

Engenharia de Manutenção: atividade de manutenção de equipamentos / itens que pressupõe o 

desenvolvimento de conceitos, critérios e requisitos técnicos nas fases conceituais e de aquisição, 

devendo o resultado ser utilizado e mantido durante a fase operacional, assegurando o apoio à 

manutenção eficaz do equipamento. 

2.3 MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL  

As empresas japonesas com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e se tornarem mais 

competitivas no mercado, após segunda guerra mundial, adotaram métodos de gerenciamento de 

processos e técnicas de manufaturas já utilizada nos Estados Unidos (FERREIRA, 2007, p. 24). 

A imagem 1 ilustra quatro fases de desenvolvimento da PM (Productive Maintenance) no Japão: 

FIGURA 1 - QUATRO FASES DE DESENVOLVIMENTO DA PM 

 

Fonte: Adaptado (NAKAJIMA, 1999) 

Conforme Maggard (apud DIAS, 1997), destaca que a manutenção produtiva total foi desenvolvida 

inicialmente pela General Electric (GE), no início dos anos 50, com o significado de Manutenção 
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Produtiva Total, mas por acreditarem que não haveria aplicação na matriz dos Estados Unidos, não 

obteve aceitação. 

Para os japoneses, diferente dos americanos, acreditava-se que todos deveriam participar e a TPM 

deveria ser implementada por todos. A inovação apresentada aos japoneses pela TPM, mostrando 

que era possível atribuir atividades básicas de manutenção aos seus equipamentos.  

O objetivo da ferramenta é manter o equipamento em funcionamento o maior tempo possível 

disponíveis para produção e como consequência aumentar o rendimento operacional dos processos 

produtivos. 

FIGURA 2 - PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA TPM 

 

Fonte: Adaptado (Kardec; Nascif, 2001) 

 

2.4 CÁLCULO OEE 

Conforme Womack, Jones e Roos (1992) o sistema Lean manufacturing foi introduzido e nomeado 

por James em seu livro “A máquina que mudou o mundo” este sistema tem função de reduzir 
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custos, denominado produção enxuta. Este sistema possui várias ferramentas que ajudam a 

melhorar a produção, a OEE tem grande finalidade e utilidade. 

Segundo Ron e Rooda (2005), o indicador de OEE é uma métrica resumida e simples, global e que 

os gestores utilizam por ser um indicador agregado, não sendo métricas com muitos detalhes. Para 

estes dois autores, OEE não é apenas um indicador usado em operações, mas que mede todas as 

atividades dentro de um processo, e é recomendado para departamentos com alto índice de 

produção diária, onde a capacidade de produção é um ícone indispensável no resultado do produto 

final, contudo esta ferramenta ajuda eficientemente a encontrar as interrupções de desempenho. 

Para se calcular a eficiência global do equipamento é necessário ter conhecimento de três fatores: 

Performance, Disponibilidade e Qualidade. 

Segundo, o valor do OEE, calculado por uma linha de manufatura, pode ser usado para comparar 

a performance da linha por toda a fábrica, deste modo realçando as linhas com performance pobre. 

Terceiro, se as maquinas processam o trabalho individualmente, medição do OEE pode identificar 

qual máquina que está com a pior performance, e consequentemente identificar onde focalizar os 

recursos do TPM (DAL, TUGWELL e GREATBANKS, 2000). 

 

TABELA 1 - PRINCÍPIOS DO OEE 

OEE (%) Eficiencia Global dos Equipamentos 

Disponibilidade do equipamento Performance Ocupacional Qualidade dos produtos 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

O indicativo de disponibilidade do equipamento demonstra a porcentagem de tempo em que o 

equipamento funcionou, também indica a porcentagem de tempo que ficou parado com seus 

devidos motivos. O desempenho está diretamente ligado com a velocidade das linhas motoras e 
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ociosidade nos recursos administrados, e a qualidade indicam a má qualidade e reprovação do 

produto feito pelo equipamento (MORAES, 2004).  

As equações abaixo, demonstram as equações para se encontrar Disponibilidade, Desempenho e 

Qualidade de um equipamento (MORAES, 2004): 

DISP (%) =
Tempo total disponivel−tempo de parada programada−  parada não programada 

Tempo total disponível
𝑥100              (1) 

Sendo: tempo total disponível planejado descartando-se o tempo de parada programado e o tempo 

de parada não programado, dividido pelo tempo total disponível. 

O desempenho pode ser afetado pela redução de velocidade ou avarias na linha produção, 

impactando diretamente em seu desempenho nas operações está relacionado entre o tempo de ciclo 

de um determinado processo de produção (MORAES, 2004). 

Perf (%) =
Tempo teórico do ciclo x total de paradas produzidas

Tempo total disponivel−parada pranjada−parada não planejada
x100                                        (2) 

A qualidade é calculada com relação entre a capacidade de produzir peças boas e as peças boas 

efetivamente produzida, a porcentagem está na relação de número de produtos refugados que 

sofreram retrabalho (MORAES, 2004). 

Qualidade (%) =
Total de peças produzidas−(refugos+retrabalhos)

Total de peças produzidas
                                                         (3) 

Este demonstrativo indica que a ferramenta OEE não faz parte apenas dos indicadores de operação, 

mas um englobamento de indicadores envolvidos com toda operação, podendo ser adequado e 

utilizado para departamentos de altos índices de produção, que se importa com analises de perdas 

e melhoramentos no processo produtivo (RON, ROODA, 2005). 

De acordo com Nakajima (1989) o resultado do OEE que atinge 85% deve ser considerado ótimo, 

porém os resultados devem ter informações confiáveis no apontamento do grupo de índices, 

ressaltando que as empresas em geral têm grande dificuldade em apontar as ocorrências 

corretamente.
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3 METODOLOGIA 

Segundo Roesch (2010, p. 126), todo projeto deve utilizar algum tipo de metodologia, espera-se 

que haja uma especificação do seu plano ou estratégia de pesquisa para que o problema detectado 

seja pesquisável e que possa proporcionar dados e, portanto, elaborar respostas plausíveis as 

questões do estudo. 

O presente trabalho tem primeiramente como base estudos de referencial teórico, sendo eles, 

artigos e livros dos principais nomes do cenário, como o criador do índice OEE, Seiichi Nakajima. 

No segundo momento da pesquisa, irá ser realizada estudo dos meios para a implementação da 

ferramenta e os resultados obtidos pela organização estudada 

As etapas seguidas para elaboração foram, revisão bibliográfica, pesquisa teórica do assunto 

estudado, coleta e interpretação dos dados e estudo. A coleta de dados será realizada a partir da 

segunda etapa, na fase exploratória, através de documentos, formulários e relatórios da empresa. 

Fonseca (2002) utiliza-se como base de pesquisa documental a pesquisa bibliográfica, com os 

mesmos procedimentos, sendo parecidas. Sabe-se que a pesquisa bibliográfica embasa materiais 

publicados, artigos, livros, enfim conteúdo mantido em biblioteca. E a pesquisa documental utiliza 

conteúdo dos mais diversos tipos de fontes, sejam relatórios empresariais, tabelas, artigos fabris 

internos, etc. As diversas formas de pesquisa dão valência ao trabalho, servindo de embasamento 

assertivo e satisfatório, para análise acadêmica 

De acordo com Cervo e Bervian (1996), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de uma 

experiência, porque encontra-se fatos e dados que diz e condiz o assunto analisado. Consegue 

restringir objetivos e buscar informações para tornar mais comum e prático o assunto de estudo.  

Levantar hipóteses, tornar o pesquisador conhecedor do ambiente estudado e ressaltar os conceitos 

para dar ênfase em uma pesquisa futura; 

A pesquisa quantitativa não tem restrição para adotar uma teoria, nem método, mas tem grande 

relevância em adotar vários procedimentos, e técnicas 33 neste caso libera espaço para técnicas 

qualitativas afim realçar e aprimorar o conhecimento (ALVES e GEWANDSZNAJDER, 2004).  
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De acordo com Hayati; Karami e Slee (2006), dados opinativos, hábitos e atitudes e reações em 

universo pode ser parte da pesquisa quantitativa, por meio de amostragem obtendo as 

características de um plano pré-estabelecido, com direções para inventariar eventos, abastecido de 

teorias para levantar hipóteses entre as variáveis de pesquisa, sendo empregado para análise dos 

dados estatísticos e experimentais. 

De acordo com Goldenberg (1997) pode-se dizer que a pesquisa qualitativa está focada com a 

integração e compreensão de um grupo social de uma empresa e não na representação numérica.  

Pesquisadores manipulam dados e fatos numéricos para buscar a entender e explicar a razão das 

coisas, neste caso o pesquisador está sujeito as suas próprias experiência, sendo ele, limitado de 

conhecimento próprio, tornando as provas possuírem características ilustrativas, produzindo assim 

novas informações (DESLAURIERS, 1991).  

Gil (2007), explica que a pesquisa ação alavanca a participação ativa do pesquisador juntamente 

com as partes envolvidas, sendo eles pequenos ou grandes grupos, sendo uma técnica utilizada para 

integralizar diversas áreas entre a pesquisa e o pesquisador.  

Diante da teoria apresentada, entende-se que a pesquisa se desenvolveu através de estudo de caso, 

onde a investigação é empírica realizada no local onde ocorre o fenômeno ou que dispõe de 

elementos para que necessite ser estudado e explicado. 

Abaixo veremos uma tabela onde aborda as Características das Abordagens Qualitativa e 

Quantitativa. 
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TABELA 2 - CARACTERÍSTICAS DAS ABORDAGENS QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Fonte: Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2005); Godoy (1995); Lima (2005) 

4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Este capítulo apresenta o estudo de caso referente a implantação de um sistema de monitoramento 

em três linhas de injeção com o auxílio da ferramenta OEE. Em seguida são apresentadas as 

experiências na implantação, análise de informações, evolução e impacto após implantado o 

projeto. Evidencia após coleta e análise das informações variáveis extremamente importantes para 

perfeito funcionamento de uma linha de produção, desde seu planejamento de produção até 

manutenção do equipamento. Ainda nessa seção será descrito o impacto financeiro gerado por 

baixa produtividade nas linhas de injeção, além da importância de se realizar a o planejamento e 

gestão de manutenção com eficiência. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa abordada no estudo de caso manterá o nome de “Empresa” para prevenir sua 

confidencialidade. Trata-se de uma empresa de grande porte situada na cidade de Pouso alegre – 

MG, com 65 anos atividade e uma das principais empresas no segmento de produtos térmicos 
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doméstico, parte integrante de uma companhia americana com bolsa de investimento aberta em 

Nova York. A Empresa possui toda sua fabricação nacionalizada, desde a fabricação de vidro a 

injeção de peças plásticas. O setor abordado no trabalho refere-se ao setor de injeção plástica onde 

em um primeiro momento toda produção, refugo e paradas de maquinas é apontado em folhas de 

processo deixadas em cada máquina no início do turno. O sistema de monitoramento é realizado 

diretamente por coletor de dados fixados na máquina no qual monitora seu funcionamento, abaixo 

será abordado de melhor forma o funcionamento do sistema. 

4.2 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

O assunto abordado durante esse trabalho refere-se a três linhas de injeção plástica com 30 injetoras 

de pequeno a grande porte, no qual iniciou sua implantação em agosto/2018 com o sistema para 

gestão da produção Pw-1 da empresa Prodwin.  O sistema permite os analistas acompanharem em 

tempo real a eficiência da máquina em três pontos principais: Qualidade, Disponibilidade e 

Performance. 

O Pw-1 é um sistema MES completo, que realiza a gestão com apontamento automático de 

produção em tempo real e o controle da produção através de coletores de dados inteligentes 

conectados às máquinas ou processos industriais que capturam os dados da produção, como por 

exemplo, a quantidade produzida, o tempo de parada, refugo, tempo de ciclo, entre outros, e os 

envia para um sistema inteligente que gera informação estratégica para a gestão da indústria. 
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FIGURA 3 - MONITOR ONLINE OEE 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

4.2.1 Fase de implantação 

No processo de implantação da ferramenta fora usado cinco mãos de obra de diferentes áreas da 

empresa, desde sua implantação física e sistêmica.  O período de implantação do projeto em 30 

injetoras foi de 15 dias envolvendo diretamente várias áreas da fábrica até seu funcionamento 

integral.  

O objetivo do uso dessa ferramenta informado pela diretoria envolvia basicamente em aumento de 

produtividade, redução de custo e controle de paradas de maquinas. Após implantada houve um 

grande esforço de se produzir mais com menor ciclo e maior qualidade., tendo em vista que a 

injeção representa basicamente 90% de toda produção atual. 

Ainda dentro dos objetivos do projeto estão: medir eficiência global do equipamento, planejar o 

aumento do OEE, estratificar índice de defeitos em peça e manutenção de máquina, analisar 
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impacto financeiro, treinar pessoal e gerenciar ações de melhorias em processos, produto ou 

equipamento.  

Através do gerenciamento diário do OEE e análise de dados estratificados, observou-se alguns 

índices de defeitos em máquinas após primeiro trimestre de funcionamento do sistema., a partir 

disso pode-se ter ciência da real situação e elaborar plano de ações. 

4.2.2 Fase de treinamento da equipe 

Foi apresentado a todos participantes do projeto os objetivos e resultados esperados com o sistema, 

além de um treinamento realizado com todos os colaboradores envolvidos direta e indiretamente 

com sistema de monitoramento.  

O treinamento com os envolvidos foi realizado em todos turnos de produção envolvendo assuntos 

desde operacional do coletor a gráfico e gestão. 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

 

 

FIGURA 4 - TREINAMENTO COM LIDERES 
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Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

Realizou-se um brainstorm abordando todas causas de parada de máquina e designado a essas 

causas códigos que seria informado pelo operador no momento da ocorrência, após apontamento 

de parada, caso gere refugo, a quantidade é informada. 

TABELA 3 - LISTA DE CÓDIGO DE PARADAS 

CÓDIGO DE PARADAS  

Código Descrição 

100 SEM PROGRAMAÇÃO 

101 TROCA DE COR 

102 MANUTENÇÃO DE MOLDE 

103 REMANEJAMENTO 

105 TESTE ENG.PROCESSO 

106 REFEIÇÃO/REVEZAMENTO 

107 TROCA DE MOLDE 

108 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

110 FALTA DE OPERADOR /ABSENTEISMO 

111 REGULAGEM DE MÁQUINA 

113 MANUTENÇÃO MEC/ELET. 

114 FALTA DE COMPONENTES 

115 FALTA DE INSUMOS 

116 COMP. FORA DE ESPECIF. 

117 REUNIÃO/ TREINAMENTO 

FIGURA 5 - TREINAMENTO COM PREPARADORES 



27 

 

118 TROCA DE REFERÊNCIA 

119 FALHA NA PREPARAÇÃO 

120 AGUARDANDO PREPARADOR 

121 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 

122 FALTA ENERGIA ELETRIC. 

123 LIMPEZA DE TRAFILA 

124 RETRABALHO 

125 FALTA DE MATERIAL 

126 TROCA DE BICO 

127 SEMI-AUTOMATICO 

128 MATÉRIA PRIMA FORA ESPECIFICADO 

129 FALHA OPERACIONAL 

130 DOMINGO PARADA PLANEJADA 

999 INÍCIO PRODUÇÃO 

 

TABELA 4 - LISTA DE ALERTAS 

CÓDIGO DE ALERTAS  

código Descrição 

500 TROCA DE COR 

501 MAQUINA VARIANDO 

502 TROCA BICO 

503 ACABANDO MATERIAL 

504 SET UP PRÓXIMO 

505 MATERIAL RUIM PARANDO MAQUINA 

506 SEMI-AUTOMATICO SEM ROBO 

507 EM TREINAMENTO 

508 FALTA ORDEM PRODUÇÃO 

509 ROBO CAINDO GALHO PARANDO MAQUINA 

510 MOLDE PROBLEMA FERRAMENTARIA 

511 EM MANUTENÇÃO MECÂNICA/ELETRICA 

512 FALTA MATERIAL 

513 SET UP OCORRENDO 

514 PROTEÇÃO DE MOLDE MAQ.PARADA 

515 PARADA REFEIÇÃO 

516 ROBO LENTO 

517 TESTE MATERIAL 

518 AJUSTE MAQUINA TROCADOR 

519 ABASTENCENDO MATERIAL 

520 PROBLEMA QUALIDADE 
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521 REMANEJAMENTO-FALTA OPERADOR 

 

TABELA 5 - CÓDIGOS DE DEFEITOS 

CÓDIGO REFUGOS - DEFEITOS  

código Descrição 

400 DEFORMAÇÃO 

401 FALHADO (FALHA INJEÇÃO) 

402 LINHA DE EMENDA(PINTA PRETA) 

403 REBARBA 

404 MANCHA 

405 CONTAMINAÇÃO 

406 TONALIDADE(MATERIA PRIMA INCORRETA) 

407 RECHUPE 

408 TROCA COR 

409 MANUTENÇÃO MOLDE 

410 TESTES ENGENHARIA DE PROCESSO 

411 TROCA MOLDE 

412 FALTA DE MATERIAL 

413 FALHA OPERACIONAL 

414 REGULAGEM DE MAQUINA 

415 INICIO DE PRODUÇÃO 

416 RETORNO DE ALMOÇO 

417 RETORNO DE JANTA 

418 REUNIÃO/TREINAMENTO 

419 PEÇA EMPENHADA 

420 RISCADO 

421 PEÇA EMPENHADA 

422 PEÇA SUJA 

423 FALTA MASTER 

424 QUEBRADO 

425 BORRA 

 



29 

 
FIGURA 6 - COLETOR PRODWIN 

 

Fonte – Prodwin 

 

4.2.3 Componentes do OEE 

Todos índices são calculados automaticamente de acordo com as ocorrências diárias, todo parada 

de máquina ou refugo gerado interfere diretamente no índice global. Há necessidade de 

acompanhar de perto e estabelecer meta de três fatores: Qualidade, Performance e Disponibilidade.  

Trabalhar com paradas planejadas para manutenção preventiva é essencial, toda e qualquer parada 

para manutenção corretiva interfere diretamente no índice do OEE e consequentemente em baixa 

produtividade e aumento de custo de produção, ou seja, se produz menos e mais caro.  
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FIGURA 7 - COMPONENTES DO OEE 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

4.2.4 Cálculo OEE nas máquinas de injeção 

Após treinamento dos operados e implantação do OEE realizou-se um período de adaptação ao 

novo ambiente de trabalho, no qual o nível estratégico definiu metas para índices do sistema. Com 

o apontamento de refugos e paradas diretamente no sistema de monitoramento em tempo real 

possibilitou perceber o quão eficiente a empresa estava trabalhando, facilitando assim tomadas de 

decisões e elaboração de plano de ação.  

Antes de implementar e rodar o novo sistema, realizou-se o mapeamento do processo junto da 

equipe de setor de Planejamento e Controle da Produção PCP, no qual realizou-se apontamento de 

refugos e perdas do processo, com esse mapeamento obteve um OEE base inicial referente a 53%.  
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4.2.5 Funcionamento do OEE na fábrica 

No primeiro mês de funcionamento do sistema de monitoramento nas maquinas obteve um OEE 

referente a 69,21%.  

FIGURA 8 - OEE PRIMEIRO TRIMESTRE DE FUNCIONAMENTO 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

O acompanhamento do processo no primeiro trimestre foi essencial para realizar os apontamentos 

de paradas e refugos da forma correta e efetiva, direcionando cada situação para o fluxo adequado 

de informações.  Pode-se observar então as reais perdas do processo e sua eficiência produtiva.  

Estratificação dos três índices de defeitos foram de suma importância para tomada de decisões e 

elaboração de plano de ação.  
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FIGURA 9 - ESTRATIFICAÇÃO OEE PRIMEIRO TRIMESTRE DE IMPLANTAÇÃO 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

4.2.6 Análise de parada de máquina 

No projeto de implantação da ferramenta OEE da empresa, foram designadas a estratificação de paradas 

para primeiro trimestre, junto a elas foram coletados os dados diretamente do sistema de monitoramento 

através de um gráfico de Pareto, cada linha de injeção (linha A , linha B e linha C) possui sua 

estratificação de dados separadamente por linha, grupo ou máquina.  

Através da ferramenta de Pareto possibilitou-se a visualização referente as perdas do processo, em 

ordem decrescente de acordo com o maior tempo de paradas, sendo que todas as perdas esperadas 

dependem do apontamento correto registrado pelo operador do equipamento. Este indicador facilita a 

decisão para planos de gestão de melhorias no setor. 

As imagens abaixo expõem a estratificação de paradas para cada uma das linhas de injeção, cada hora 

parada representa um custo para empresa que será demonstrado no decorrer do projeto, sendo assim, 
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analisa-se separadamente por linha de injeção o maior índice de parada. Para a linha A de injeção 

obtém-se os seguintes dados: 

 

FIGURA 10 - ESTRATIFICAÇÃO PARADAS PRIMEIRO TRIMESTRE LINHA A 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

Pode-se observar que 80% da parada de máquina na linha A é referente a paradas não planejadas e 

que não agregam valor ao produto, ou seja, prejudica sua produção programada. Com essa análise 

de Pareto entende-se que 281 horas de produção foram perdidas devido as paradas.  

Para linha B obtém-se os seguintes resultados no mesmo período: 
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FIGURA 11 - ESTRATIFICAÇÃO PARADAS PRIMEIRO TRIMESTRE LINHA B 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

Pode-se observar que na linha B concentra-se um número de horas menor de parada não planejada, 

totalizando na análise 80/20 34 horas de parada.  Vale ressaltar nessa análise que o período de 

dezembro/2018 a linha A/B estava sendo implantada, no qual demandou um investimento de 

aproximadamente 15 dias. A linha piloto e que já estava em funcionamento no período mencionado 

é a linha C que encontramos seu índice de paradas abaixo: 

 



35 

 
FIGURA 12 - ESTRATIFICAÇÃO PARADAS PRIMEIRO TRIMESTRE LINHA C 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

4.2.6 Fechamento do primeiro trimestre de implantação 

Analisando os dados referente ao trimestre de implantação observa-se que entre 01/09/2018 a 

01/12/2018 o sistema estava em fase de finalização e adequação da cultura empresarial. Há então 

histórico da implantação do projeto para o período de 01/09/2019 a 31/12/2018 que sustentará o 

calculo do custo de ineficiência, ou seja, o quanto custo sua parada não planejada e como a gestão 

do OEE pode auxiliar no aumento da produtividade, redução dos gastos gerais de fabricação (GGF) 

e aumento da produtividade. 

O gráfico abaixo apresenta o OEE geral do fechamento de 2018, apontando suas horas disponíveis 

e paradas. Em 2018 o OEE geral do período fechou em 69,52%: 
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FIGURA 13 - OEE GERAL 2018 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

Com base nas informações acima pode-se analisar que esse período foi marcado por uma fase de 

Ramp up no processo, no qual há um forte impacto cultural e processual na organização.  

 

4.3 OEE MENSAL 

Para melhor visualização dos resultados, foi implantado um processo de análise e divulgação de 

relatório mensal do OEE, com intuído de melhor avaliação dos resultados, todas as perdas estão 

inclusas juntamente com os espaços vazios decorrentes da falta de mão de obra e falhas no 

processo.  

Esse relatório divulgado tem por finalidade avaliar os índices de produção mensal e divulga-los 

aos envolvidos, sendo que os indicadores possuem o histórico de porcentagem do OEE com sua 

respectiva meta. 
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A porcentagem deve estar mentalizada que não pode chegar em 100%, pois cada equipamento tem 

seus processos próprios entre eles: setup, arranque e preparação. 

OEE mensal deve ser avaliado com cautela, todos os fatores devem ser revistos, a fim de garantir 

a integridade da informação. 

O OEE mensal é divulgado junto de um Power Point no qual é apontado índices de produção geral 

e por linha de produção através de gráficos de barras, conforme modelo geral abaixo: 

FIGURA 14 - OEE GERAL MENSAL 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

A análise é feita através também de cada linha de injeção, avaliando suas paradas de forma 

individualizada. O acompanhamento diário é necessário para que a meta mensal seja atingida de 

forma eficiente. Abaixo encontra-se a demonstração de estratificação do OEE por máquinas e suas 

respectivas paradas: 

TABELA 6 - ESTRATIFICAÇÃO DO OEE POR MÁQUINAS 

Estratificação OEE outubro-19 

Máquina OEE Disponibilidade 
Eficiência 
de ciclo 

Qualidade Motivos - maiores perdas e ação  

IA_01 - 
INJETORA-
IA-01 70.81% 92.93% 85.88% 99.69%   

53,00%

69,21%
63,34%

70,59% 71,18%
64,42% 63,94%

73,74%
77,77% 80,03% 80,70% 78,91% 78,18%

75,12% 75,95%

73%
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IA_02 - 
INJETORA-
IA-02 79.61% 83.90% 106.12% 99.25%   

IA_03 - 
INJETORA-
IA-03 72.93% 96.50% 77.14% 98.69%   

IA_04 - 
INJETORA-
IA-04 84.96% 88.73% 111.45% 99.59%   

IA_05 - 
INJETORA-
IA-05 72.18% 93.60% 85.08% 98.75%   

IA_06 - 
INJETORA-
IA-06 67.34% 82.17% 109.27% 100.00% 

Bocal nova eureka produziu com menos cavidade. 
Já foi solicitado correção. 

IA_07 - 
INJETORA-
IA-07 70.59% 92.42% 85.83% 99.87%   

IA_08 - 
INJETORA-
IA-08 76.17% 89.39% 99.91% 98.91%   

IA_09 - 
INJETORA-
IA-09 71.91% 93.71% 79.99% 98.20%   

IA_10 - 
INJETORA-
IA-10 83.18% 91.24% 92.40% 98.67%   

IA_11 - 
INJETORA-
IA-11 80.92% 93.28% 95.49% 99.06%   

IB_01 - 
INJETORA-
IB-01 67.04% 86.67% 79.12% 97.75% 

Molde Fundo ideal parando maquina 
constantemente, galho trava dentro molde,  já foi 

solicitação correção, fazer adaptação molde Fundo 
Glt  que esta na area moldes e transforma-lo em 

molde Fundo da ideal.  

IB_02 - 
INJETORA-
IB-02 58.26% 82.00% 74.13% 98.19% 

Motor queimado, já foi consertado, porem 
perdemos 91 hr paradas.  

IB_03 - 
INJETORA-
IB-03 88.70% 93.28% 97.38% 98.76%   

IB_04 - 
INJETORA-
IB-04 72.65% 94.60% 78.17% 99.34%   

IB_05 - 
INJETORA-
IB-05 75.25% 86.24% 91.92% 99.30%   

IB_06 - 
INJETORA-
IB-06 82.34% 91.86% 90.29% 99.27%   

IB_07 - 
INJETORA-
IB-07 73.63% 88.95% 108.49% 98.58%   

IB_08 - 
INJETORA-
IB-08 74.45% 94.56% 85.72% 98.79%   

IB_09 - 
INJETORA-
IB-09 74.39% 86.09% 90.83% 98.61%   

IB_10 - 
INJETORA-
IB-10 74.43% 90.90% 101.73% 99.78%   

IC_01 - 
INJETORA-
IC-01 69.49% 91.06% 79.11% 96.46% 

Maquina ciclo padrão 45 seg. Produziu com ciclo 
medio 61 segundos. Ocorrendo perda na 
performance, colocamos quadro controle,  

atualizamos ficha técnica e estamos 
acompanhando produção. 
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IC_02 - 
INJETORA-
IC-02 76.43% 92.56% 85.65% 96.40%   

IC_03 - 
INJETORA-
IC-03 78.51% 92.70% 86.50% 97.91%   

IC_04 - 
INJETORA-
IC-04 90.88% 91.14% 103.42% 96.42%   

IC_05 - 
INJETORA-
IC-05 73.82% 84.94% 90.10% 96.46%   

IC_06 - 
INJETORA-
IC-06 75.33% 88.86% 87.51% 96.87%   

IC_07 - 
INJETORA-
IC-07 83.63% 94.59% 91.26% 96.89%   

IC_08 - 
INJETORA-
IC-08 82.97% 92.91% 91.26% 97.86%   

IC_09 - 
INJETORA-
IC-09 78.37% 86.30% 92.55% 98.11%   

Total 75.95% 90.40% 90.01% 98.35%   

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

4.4 EVOLUÇÃO DO OEE 2019 

Dentre dos impactos que uma má gestão de recursos e processos podem causar a organização, será 

apresentado o impacto financeiro que ocorreu em apenas em um setor da fábrica, a injeção plástica,  

4.4.1 Cenário 01 

Para analisar a evolução do OEE é preciso dividir em duas partes: primeira parte contempla a data 

de 01/09/2018 a 01/03/2019 no qual poderá tirar como base qual o real tempo perdido com paradas 

não programadas e demais desperdícios.  
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FIGURA 15 - ESTRATIFICAÇÃO OEE - PART01/2019 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

 

Nesse período resultou um índice de OEE em 67%, índice baixo comparada com a meta de 75% 

normalmente utilizada pelas organizações, dentre do tempo disponível tivemos 23% do tempo 

alocado a manutenção de moldes, paradas não informadas, manutenção elétrica, etc. No gráfico 

abaixo é possível notar as principais causas através do Pareto nesse período: 



41 

 

FIGURA 16 - ESTRATIFICAÇÃO PARADA - PART01/2019 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

Vale ressaltar que a análise realizada se refere somente ao tempo de parada corretiva, mas há outras 

percas de processos que é uma oportunidade de melhoria, como a perca de desempenho de ciclo 

por exemplo, no qual resultou num total de 3754h no período analisado.   

4.4.2 Cenário 02 

Para o segundo cenário é possível observar o aumento do índice do período de 01/03/2019 a 

01/11/2019 para 78,25% no OEE global.  
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FIGURA 17 - ESTRATIFICAÇÃO OEE - PART02/2019 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

Nesse período resultou um índice de OEE em 78%, um pouco mais alto comparado a meta 75% 

normalmente utilizada pelas organizações, dentre do tempo disponível tivemos 10% do tempo 

alocado a manutenção de moldes, paradas não informadas, manutenção elétrica, etc. No gráfico 

abaixo é possível notar as principais causas através do Pareto nesse período: 
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FIGURA 18 - ESTRATIFICAÇÃO PARADA - PART02/2019 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

4.5 RESULTADOS 

Através das análises de informações é possível observar uma redução de 23% para 10% de parada 

não planejada.  O impacto dessa redução para empresa e o beneficio a implantação que o OEE 

trouxe para organização será demonstrado abaixo através de calculo de valores monetários, 

apresentando assim qual Saving a empresa teve ao implantar o sistema e acompanhar de forma 

efetiva a gestão do OEE.  

A empresa possui em média em suas 30 injetoras um total de 19000 horas mensais, essas horas é 

sua base para programação da produção de acordo com o forecast. Qualquer parada para 

manutenção deve ser planejada de forma eficiente para evitar impactos na produção e 

consequentemente no custo.  
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Nesse estudo será descontado de seu tempo total as paradas planejadas como refeição, revezamento 

e domingos, resultando assim em um tempo total disponível de 162000 horas anuais disponíveis, 

conforme demonstrado abaixo: 

TABELA 7 - ANÁLISE DE TEMPO DISPONÍVEL 

Tempo total 18720   
Parada planejada (Dom) 2880 

5220 
Refeição Revezamento 2340 
Tempo disponível 13500 /mês 

Fonte – Dados da Pesquisa 

Com base nesses dados abaixo encontra-se o custo total referente ao total de horas disponíveis no 

para produção: 

TABELA 8 - CUSTO ANUAL GGF 

Horas anual 
Custo médio 

TX/HR 
Custo anual 

(GGF) 

162000 
 R$                   

62,3481  
 R$   

10.100.392,2000  
Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 

A partir dessa situação avalia-se o custo referente as paradas não programadas. Toma-se 

conhecimento então do custo de parada não programada no primeiro cenário, um montante de 

R$2.323.090,21. O segundo cenário então apresenta informações baseadas na gestão diária do OEE 

e acompanhamento da injetora, juntamente de treinamentos realizados com a equipe de apoio e 

operadores, resultando em um custo de parada em R$1.010.039,22. 

TABELA 9 - ANÁLISE DE PARADA VS SAVING 

 % Parada de maq Cenário 1 Saving 

Cenário 1 23% R$ 2.323.090,21 
R$ 1.313.050,99 

Cenário 2 10% R$ 1.010.039,22 

 

Fonte – (Dados da pesquisa 2019) 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo geral deste trabalho teve o intuito de analisar as etapas de implantação da ferramenta 

OEE sendo desde a teoria em sala até a aplicação das equações para o desenvolvimento dos cálculos 

de perdas, disponibilidades e eficiência. Usando como foco especifico:  

Apontamento das falhas de processo produtivo.  

 Paradas não planejadas.  

 Resultados trazidos pela OEE.  

 Benefícios do gráfico de Pareto.  

Os períodos da implantação da ferramenta e familiarização com o OEE foram de 3 meses, neste 

tempo ocorreu o estudo da: área, e equipamento. Foram aplicadas teorias TPM para os integrantes 

do projeto, sendo as ações posteriormente executadas no chão de fábrica.  

As perdas encontradas no equipamento foram estudadas, e distribuídas em dois grupos: paradas 

planejadas e não planejadas. Sendo as paradas não planejadas consideradas avarias do processo 

produtivo, ou seja, todo tipo de perda que surge fora da programação prevista. E as paradas 

planejadas sendo consideradas incutidas como parte do processo de pintura.  

O maior objetivo desse trabalho foi apresentar o quanto custa uma maquina parada para empresa 

por conta de má gestão de manutenção preventiva, remanejamento de operadores e planejamento 

da produção. 

Com a alimentação diária do sistema com as informações de produção no sistema de 

monitoramento, foi possível realizar as análises necessárias e elaborar plano de ação para possíveis 

melhoria de processo. 

Através do projeto OEE, foi verificada grande melhoria para o processo, sendo que á causa raiz 

das falhas estavam sendo corrigidas pelo setor de manutenção. E através destas análises fora 

aumentado a porcentagem de disponibilidade e desempenho do equipamento.  
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RESUMO 

 
 

Neste trabalho será abordado o tema gerenciamento de projetos, conhecendo o que é projetos e 

quais tipos de projetos existente, utilização da metodologia PMI (Project Management Institute) 

aplicando a estrutura de projetos desde o processo de iniciação, planejamento, execução, 

controle e encerramento. A importância desse tema é demonstrar um projeto bem planejado 

com metas, objetivos e prazos bem definidos.Também aborda as ferramentas necessárias que 

auxiliam gestores em seus projetos. No estudo de caso abordamos a instalação de uma 

strechadeira na área semissólidos de uma empresa farmacêutica. Nesse trabalho o objetivo é 

utilizar métodos e ferramentas que comprovam a importância de enxergar uma necessidade de 

um projeto , buscando coletar dados que comprovam tal necessidade e com auxílio de 

ferramentas de projetos. Utilizaremos ferramentas para coleta de dados e informações com 

intuito de comprovar uma oportunidade de melhoria, foi utilizado ferramentas de gestão 

identicando pontos a serem melhorados na atividade e também ferramentas de projetos com 

intuito identicar uma necessidade de melhoria , definir metas e objetivos à serem atingidas, 

elaboração de carta de abertura de projetos relantando as informações do projeto, conhecer as 

atividades do projeto através do EAP, e também a determinação do caminho crítico através da 

rede PERT/CPM. Como resultado proporciona uma maior agilidade do funcionário ao strechar 

o produto, diminuição do tempo de strech, tempo de espera, organização beneficiando assim 

um local de trabalho adequado para a execução de atividade do operador. 

 
Palavras-chaves: Gerenciar. Ferramentas. Projeto. 



ABSTRACT 

 
 

In this work we will approach the project management theme, knowing what is project and what 

types of projects exist, using the Project Management Institute (PMI) methodology applying the 

project structure from the process of initiation, planning, execution, control and closure. It also 

addresses the necessary tools that assist managers in their projects. In the case study we cover 

the installation of a skidder in the semi-solid area of a pharmaceutical company. In this work 

we will use tools to collect data and information to prove an opportunity for improvement, 

management tools were identified identifying points to be improved in the activity and also 

project tools to identify a need for improvement, set goals and objectives to be improved. 

reached, elaboration of project opening letter relaying the project information, knowing the 

project activities through the WBS, and also determining the critical path through the PERT / 

CPM network. As a result, it provides greater employee agility in closing the product, reduced 

strech time, waiting time, and organization, thus benefiting an adequate workplace for 

performing operator activity. 

 
Keywords: Manage. Tools. Project. 
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1 INTRODUÇ Ã O 

 
Análises históricas mostram que o conceito de gerenciamento de projetos é  mais antigo do 

que parece, no antigo Egito já eram empregadas técnicas de engenharia e gerenciamento bem 

sofisticadas para a construção de sistemas de esgoto e irrigação, embarcações e canais. A 

própria construção das pirâmides foi um grande esforço de gerenciamento de projetos, 

empregando enormes recursos humanos e materiais, sendo utilizados 100 mil trabalhadores 

em 30 anos para a sua construção (VALLE et al., 2010). 

Outra aplicação histórica de gerenciamento de projetos foi a construção da grande muralha da 

China, na qual foi um dos maiores empreendimentos já realizados no mundo. Esse projeto 

surgiu por causa de uma série de guerras realizadas por volta do ano 450 a.C; considera-se que 

o escopo deste projeto foi formalmente definido em 1368, tendo como objetivo principal 

manter os invasores bárbaros (mongóis) fora da China (VALLE et al., 2010). 

Portanto termo gerenciamento de projetos (GP) só ganhou força e surgiu por volta de 1950, O 

conceito de gerenciamento de projetos não tinha sido utilizado como um conceito isolado até 

o lançamento do satélite Sputnik, pela União Soviética. Portanto ficou marcado no auge da 

Guerra Fria, na qual foi marcado devido a muitos projetos militares de grande porte liderados 

pelo governo dos Estados Unidos Da América (EUA) e que demandavam a formulação  de um 

novo tipo de organização de projetos e o desenvolvimento de ferramentas específicas para seu 

planejamento e controle (VALLE et al., 2010). 

Após ser surpreendido pelos soviéticos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos decidiu 

investir no desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas destinadas a acelerar a 

implementação de projetos militares. Este esforço foi determinante no desenvolvimento do 

program evaluation and review technique (Pert), utilizado na construção do míssil nuclear 

Polaris, para submarinos (VALLE et al., 2010). Resultando em um conjunto significativo de 

técnicas, ferramentas como Gantt e Critical Path Method (CPM) (VALLE et al., 2010). 

Outro marco do gerenciamento de projetos foram a criação das primeiras associações profis- 

sionais entre as décadas de 1950 e 1970. Essas associações eram apoiadas por ferramentas 

computacionais, técnicas, conceitos e inicialmente suas aplicações foram em grandes projetos 

de construção civil, defesa e aeroespacial, e hoje são fundamentais em todas as áreas de negócio 

(VALLE et al., 2010). 
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O conceito de gestão vem se evoluindo ao longo do tempo, hoje gerenciar um projeto não é só 

controlar recursos e sim a aplicações de conhecimentos e ferramentas com intuito de atender 

os requisitos e metas estabelecidas e suas aplicações são em diversas áreas de negócio (PMI, 

2012). 

Em uma pesquisa de benchmarking realizada no Brasil no ano de 2010 sobre gerenciamento 

de projetos realizada anualmente pelo PMI, evidenciaram o seguinte cenário de 460 

organizações que participaram desta pesquisa sendo elas  públicas e privadas de variados 

setores como consultoria, engenharia, governo, indústria, serviços e tecnologia da informação. 

Segundo a pesquisa 68% das organizações aplicam o gerenciamento de projetos em toda 

organização ou em áreas específicas, sendo 30% aplica em partes e apenas 2% das 

organizações não aplicam gerenciamento em sua organização (PMI, 2012). 

Contudo podemos observar a importância do gerenciamento de projetos nas organizações. 

 

Baseando o estudo no guia de projetos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) e 

os conceitos adquiridos no que foi estudado no Curso Superior de Engenharia de Produção. 

 
2 OBJETO DE ESTUDO 

 

O objeto de estudo foi realizado no Grupo Cimed, uma empresa do ramo farmacêutico que 

vem se consolidando no mercado de medicamentos genéricos e sem prescrições. O setor onde 

foi realizado o estudo é o setor de Semissólidos. 

 

2.1 A ORGANIZAÇ Ã O 

 
A empresa estudada se trata de uma empresa 100% brasileira, voltada para área farmacêutica. 

Está situada na cidade de Pouso Alegre. A cidade onde a empresa está situada vem crescendo 

cada vez mais nesse ramo farmacêutico. A cidade possui uma localização privilegiada entre os 

grandes centros, tornando assim uma logística mais rápida e altamente eficiente. 

A  empresa  está  instalada  em  uma  área  total  de  107  mil  m2 em  locação  estratégica  e  

com grande crescimento anual. A empresa atua no mercado farmacêutico fornecendo 

medicamentos genéricos, liderando o mercado de medicamentos sem prescrições. 

Sua missão é proporcionar saúde e qualidade de vida para toda a sociedade com preço justo e 

operação rentável. 
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Sua visão é ser sinônimo de excelência como indústria e distribuição no segmento de saúde e 

beleza em todo o território nacional com domínio de toda a cadeia produtiva. Seus valores são: 

 
a) Qualidade – Busca constante em oferecer produtos e serviços de alto nível; 

b) Agilidade – Ser objetivo e prático com rapidez, assertividade e responsabilidade; 

c) Trabalho em Equipe - Fundamental para o alcance dos nossos objetivos; 

d) Foco – Alinhar objetivos para atingir resultados; 

e) Inovação – Diversificar para gerar novas oportunidades de negócio; 

f) Fé – Acreditar que tudo é possível. 

 

Pode -se observar nas Figuras 1 a 6 alguns de seus produtos produzidos organização. 
 

 

Figura 1 – Babymed Kit Menino 
 

Fonte: Grupo Cimed 

 

 
Figura 3 – Acnezil Gel 

 

Fonte: Grupo Cimed 

 
Figura 5 – Bepantiz Pomada 

 

Fonte: Grupo Cimed 

Figura 2 – Memê Creme 
 

Fonte: Grupo Cimed 

 

Figura 4 – Nitrato de Miconazol Creme 
 

Fonte: Grupo Cimed 

 

Figura 6 – Hipomed 
 

Fonte: Grupo Cimed 



16  

3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 
Aplicar conceitos e ferramentas baseados na metodologia PMI, necessárias para desenvolver 

um projeto.  

 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 
a) Analisar possíveis ganhos nos tempos de desenvolvimento de novos projetos; 

b) Evidenciar possíveis melhorias no processo de gestão de projetos. 

 

 
4 JUSTIFICATIVA 

 

Devido ao fato de gestão de projetos possuir grande interesse no mercado na qual é uma área 

da engenharia, que vem atraindo muitos profissionais com o desejo de aprofundar-se dentro 

desse tema. 

Em um cenário organizacional possui grande número de projetos com variadas aplicações no 

mercado, portanto durante o decorrer desses projetos acabam encontrados problemas na qual 

dificulta a execução do mesmo. Segundo uma pesquisa realizada durante uma das indagações 

efetuadas ás organizações participantes do Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

Brasil realizada pelo PMI no ano de 2010 foi relatado que os cinco problemas com maior 

frequência nas organizações brasileiras estão associados ao gerenciamento do tempo, 

gerenciamento do escopo, gerenciamento da comunicação e gerenciamento dos custos (PMI, 

2012). 

Devida as falhas e problemas encontrados nas organizaçõess através desse estudo, pode-se 

identificar a importância e a relevância de adotar o gerenciamento de projetos em uma 

organização, estabelecendo não só o conceito mas o controle e boas práticas das ferramentas 

para o gerenciamento de projetos eficazes, de modo que seja seguido o fluxo sequencial 

cronológica das fases de um projeto: escopo, início, planejamento, controle, execução e 

conclusão do projeto dentro do prazo acordado e da qualidade prevista. 
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Este trabalho justifica a escolha do tema Gerenciamento de Projetos, e sua importância 

aplicabilidade em organizações para alcançar melhorias no desempenho de gerenciamento, 

promovendo maior comunicação e facilidade na condução de projetos. 

 
5 METODOLOGIA 

 
5.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 
Esta pesquisa tem natureza aplicada, pois visa descobrir e gerar conhecimento de práticas de 

gerenciamento de projetos, ferramentas necessárias que podem auxiliar gestores a implantar e 

praticar em suas organizações. 

 

5.2 ABORDAGEM 

 
Tipo de abordagem da pesquisa é mista pois utilizaremos o método qualitativo e quantitativo. 

Qualitativo essa abordagem se aplica, segundo Denzin e Lincoln (2000), quando o cenário é 

natural  e  busca  compreender  e  interpretar  o  fenômeno,  valorizando  os  significados  que  

as pessoas atribuem a ele e não requer métodos e técnicas estatísticas para a sua compreensão. 

Para Gil (2008), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto 

nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas. 

5.3 PROCEDIMENTO TÉ CNICO 

 
Como procedimentos técnicos serão adotados o estudo de caso, a pesquisa documental e o 

estudo de caso aplicado. Para Yin (2005), o estudo de caso é o mais indicado quando questões 

do tipo “como” e “por que”, tem baixo controle do pesquisador por sua natureza estar inserida 

em contextos sociais. 

Duarte e Barros (2006) definem estudo de caso como “análise intensiva, empreendida numa 

única ou em algumas organizações reais.” Para eles, o estudo de caso reúne, tanto quanto 

possível, informações numerosas e detalhadas para apreender a totalidade de uma situação. 
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Para Yin (2005), aelaboração de um protocolo de estudo de caso tem como objetivo aumentar 

a confiabilidade da pesquisa é necessário contemplar as seguintes etapas: visão geral do 

projeto, procedimento de campo, questões do estudo de caso, guia para o relatório. 

 

5.4 COLETA DE DADOS 

 
A etapa da coleta de dados, segundo Yin (2001), requer habilidades específicas do pesquisador, 

treinamento e preparação, desenvolvimento de um roteiro e a condução de um “estudo-piloto”. 

O estudo de caso utiliza para coleta de dados, principalmente, seis fontes distintas de 

informação: “documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos” (DUARTE e BARROS,2006). 

Para a coleta de dados desta pesquisa serão utilizados, informações da organização, observação 

holística do processo e a partir da cronoanálise da atividade de strechar manualmente será 

coletado o tempo, com objetivo confrontar com uma atividade de strechar automática e realizar 

o estudo. 

Segundo Barnes (2017), Cronoanálise é o estudo de movimentos e tempo, é o estudo 

sistemático dos sistemas de trabalho com os seguintes objetivos: desenvolver o sistema e 

método preferido, usualmente aquele de menor custo; padronizar este sistema e método; 

determinar o tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando num 

ritmo normal, para executar uma tarefa ou operação específica; e orientar o treinamento do 

trabalhador no método preferido. 

Durante a coleta de tempo, foram observados os defeitos encontrados na atividade de strech 

manual e foi realizado uma estratificação dos dados e informações. 

Segundo Bezerra e Moura (2011) a estratificação organiza os dados por semelhança visando 

aprofundar o conhecimento sobre cada camada. Deve ser considerada quando da elaboração 

da Folha de Verificação. Após realizados a estratificação dos dados e informações para 

entendermos o motivo dos projetos, será realizado elaborado as ferramentas de projetos. 

E para conhecermos sobre as áreas que envolve desenvolvimento de projetos na organização 

foi realizado uma entrevista a partir de um formulário com perguntas sobre o assunto 

gerenciamento de projetos. 

Instrumentos de pesquisa são os meios através dos quais se aplicam as técnicas selecionadas. 

Se uma pesquisa vai fundamentar a coleta de dados nas entrevistas, torna-se necessário 

pesquisar  o     assunto, para depois elaborar o roteiro ou formulário.
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Evidentemente, os instrumentos de uma pesquisa são exclusivos dela, pois atendem às 

necessidades daquele caso particular (ANDRADE, 2009). 

 

6 REFERENCIAL TEÓ RICO 

 
Neste capítulo apresenta os referenciais teóricos que fundamentam a pesquisa, demonstrando 

as bases sólidas que serviram de apoio para estudo do tema e para escolha da metodologia e 

para a discussão dos resultados deste trabalho. 

6.1 PROJETOS 

 
Em todo momento lidamos com projetos, seja na hora de viajar, realizar uma compra ou 

construção de imóvel assim como meta que se pretendem atingir. De acordo com Filho (2011), 

projeto é qualquer esforço na qual tem se início e fim e envolvem recursos como orçamento, 

mão de obra e materiais. 

Para Kerzner (2007) o projeto “Trata-se de um empreendimento com objetivo bem definido, 

que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade”. Projetos são 

classificados como: Projetos de sistemas, Mapeamento de processos, Infraestrutura, Estratégia, 

Gerência de mudanças e Melhoria contínua. 

 

6.1.1 Projetos de Sistemas 

 
Projetos de sistemas são aqueles que são realizados por programadores e desenvolvedores na 

qual desenvolve serviços em prol da organização ou sociedade, como pode ser observado na 

Figura 7 e Figura 8. 

Figura 7 – Projeto de um software: Atividade única e temporária. 
 

Fonte: Valle et al. (2010). 
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Figura 8 – Programação, Código, Software Computador 
 

Fonte: Can Stock Phoyo (2019) 

 
6.1.2 Mapeamentos de Processos 

 
Mapeamentos de processos são aqueles em que os resultados são desenhos e a descrição dos 

processos organizacionais, ou a definição de novos processos, bem como sua documentação. 

Por  exemplo:  padronização  do  processo,  padronização  de  setup,  reformulação  do  controle 

de qualidade, preparação para certificação de uma norma certificadora, pode-se observar um 

exemplo na Figura 9. 

Figura 9 – Mapa fluxo de valor (MFV). 
 

Fonte: Lean Institute Brasil (2019). 
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6.1.3 Infraestrutura 

 
Projetos de infraestrutura são aqueles em que os resultados são novas instalações, ou 

modificações e eventuais melhorias nas instalações existentes; Normalmente são realizados 

por engenheiros civis, mecânicos, elétricos e arquitetos, pode-se observar exemplos desse tipo 

de projeto nas Figuras 10 e 11. 

Figura 10 – Construção de um edifı́cio. 
 

Fonte: Precon Engenharia (2019). 

 
Figura 11 – Instalações elétrica. 

 

Fonte: Nova Força Engenharia (2019). 

 
 

6.1.4 Estratégia 

 
Projetos estratégicos são aqueles que buscam efetivamente atender um planejamento 

estratégico da organização, os quais podem ser classificados em: 

 
Projetos de produtos: São projetos no qual requer pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, seja por uma nova oportunidade ou por uma demanda específica de um deter- 
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minado cliente ou grupo de clientes, pode-se observar exemplos na Figura 12 e Figura 

13. 

Figura 12 – Customização Carro 
 

 

Fonte: Blog Tuning Parts (2019) 

Figura 13 – Linha personalizado do Apple 

Iphone XS 
 

Fonte: F&F Equipamentos Fotográficos (2019) 

 

 

Projetos de serviços: São projetos em que se envolve pesquisa e desenvolvimento de 

novos serviços, seja por uma exigência do mercado ou por pedido de um determinado 

cliente, pode-se observar um exemplo na Figura 14. 

Figura 14 – Atendimento Call Center. 
 

Fonte: Exame (2011). 

 
a) Projetos de legislação: São projetos cujo resultado é uma adequação a uma nova 

legislação ou à  legislação vigente, seja por imposição o ou por oportunidades de 

negócio, pode-se observar um exemplo na Figura 15. 

b) Projetos de resposta ao mercado: São projetos em que se busca responder a uma 

imposição do mercado, seja por oportunidade ou para alinhar-se ou antecipar-se à 

concorrência, pode-se observar um exemplo na Figura 16. 
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Figura 15 – Projeto Nota Fiscal Eletrônica. 
 

Fonte: Diamante Online (2019). 

Figura 16 – Sacolas Biodegradáveis. 
 

Fonte: Diamante Online (2019). 

 
6.1.5 Gerência de Mudanças 

 
São projetos que visa resultado organizacionais, os quais normalmente indicam mudanças em 

processos ou documentos já  existentes, porém com certo grau de risco para a continuidade 

dos negócios, caso não sejam tratados com o devido planejamento. Por exemplo: inserir novo 

campo na tabela de clientes, alterar a quantidade mínima de amostras do processo de controle 

de qualidade. 
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6.1.6 Melhoria Contínua 

 
Projetos de melhoria contíınua: São projetos cujo as etapas utilizam ferramentas da qualidade, 

ferramentas lean ou os próprios PDCAs (planos de ação de melhoria contínua), usando a 

metodologia (PLAN, DO, CHECK and ACT) elaborados para ações de melhorias em 

processos existentes ou solução de problemas de qualidade, pode-se observar exemplos na 

Figuras 17 e 18. 

Figura 17 – PDCA. 
 

Fonte: Voitto (2019a). 

 
Figura 18 – Ferramenta Lean (SMED). 

 

Fonte: Voitto (2019b). 

 
 

6.1.7 Características dos Projetos 

 
Segundo a definição de Vargas (2009) as principais características dos projetos são a 

temporariedade, a individualidade do produto ou serviço a ser desenvolvido pelo projeto, a 

complexidade e a incerteza. 
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6.1.8 Duração do Projeto 

 
Duração do projeto, é o período de execução do projeto, do início ao fim, e segundo Keelling 

e Branco (2014) a classificação dos projetos tem muito que ver com as práticas de seus 

patrocina- dores e proprietários e de setores da indústria. Por conveniência, muitas pessoas 

classificam os projetos em termos de duração (KEELLING; BRANCO, 2014). Pode-se 

observar na Figura 19 como é classificado um projeto. 

Figura 19 – Classificações Da Duração De Projetos 

 

Fonte: Keelling e Branco (2014). 

 
 

6.1.9 Diferença de Projetos x Atividades Rotineiras 

Segundo Heldman (2005) a diferença de um projeto para uma atividade continua ou rotineira 

é projetos destinam-se a dar origem a um serviço ou produto único, que não foi produzido 

antes. Tem prazo limitado e sua natureza é temporária. Isto quer dizer que os projetos têm 

início e fim definidos. É possível decidir se o projeto está concluído ao compará-lo com os 

objetivos e as entregas definidas no plano do projeto. 

 

O trabalho cotidiano é 

contínuas. 

contı́nuo.  Os  processos  de  produção,  por  exemplo,  são  operações 

 

6.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 
Gerenciamento de projetos é o ato de gerir ou gerenciar o conjunto de recursos, ações e 

estratégias necessárias nas organizações para o desenvolvimento de um projeto. 

Recorrendo novamente ao PMI, gerenciamento de projetos pode ser definido como ”a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de atender aos seus requisitos”(KEELLING; BRANCO, 2014). 
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Para Kerzner (2007) gestão de projetos pode ser definida como o planejamento, a programação 

e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus objetivos com êxito, 

para benefício dos participantes dos projetos. 

Para Heldman (2005) Método de atender aos requisitos do projeto para a satisfação do cliente 

é por meio de planejamento, execução, monitoração e controle dos resultados do projeto. 

Gerenciamento de projeto é uma competência estratégica para organizaçãoes, permitindo que 

as mesmas alcancem resultados unindo o resultado dos projetos com os objetivos da 

organização  para que assim a mesma possa competir no mercado. 

 

6.3 GERENTE DE PROJETOS 

 
Para Filho (2011), um gerente de projeto é um profissional que atua em vários segmentos do 

mercado, que deve se manter atualizado, saber negociar interna e externamente à organização, 

gerenciar pessoas e solucionar conflitos, comunicar-se bem e conhecer a legislação. 

Segundo PMI (2012), o gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora 

para atingir os objetivos do projeto. O papel de um gerente de projetos é diferente de um 

gerente funcional ou gerente de operações. Normalmente, o gerente funcional está concentrado 

em proporcionar a supervisão de gerenciamento de uma área administrativa e os gerentes de 

operações são responsáveis por um aspecto do negócio principal. 

Segundo Keelling e Branco (2014), o gerente de projeto tem como responsabilidade de fazer 

com que ferramentas e técnicas sejam utilizadas e também é necessário que ele, apresente as 

habilidades, conhecimentos, atitude e valores necessários para a boa conducão do projeto. 

 

6.4 ESTRUTURA DE PROJETO 

 
Segundo PMI (2012), O gerenciamento de projeto. realizado através da aplicação e integração 

apropriadas dos 42 processos agrupados logicamente abrangendo 5 grupos, que são: Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e controle, Encerramento. Na Figura 20, pode-se 

observar o ciclo de um projeto e na Figura 21 o grupo de processos de um projeto. 
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Figura 20 – Ciclo De Vida Do Projeto. 
 

Fonte: Artia (2019). 

Figura 21 – Grupos De Processos Do Projetos. 
 

 
 

6.4.1 Iniciação 

Fonte: Guia PMOK 4a. Edição (2012). 

 

Segundo o conceito PMBOK iniciação é definido como, processos de autorização para que se 

dê início a um projeto ou a uma de suas fases (PMI, 2012). 

Segundo Heldman (2005) iniciação e´ o processo em que o projeto é criado e viabilizado ou 

rejeitado, uma vez aprovado o projeto, o termo de abertura do projeto é desenvolvido durante 

esse processo. 

Para Heldman (2005), a inicição é o primeiro grupo de processos e é o ponto em que o projeto 

é encomendado, aprovado e iniciado. 
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6.4.2 Planejamento 

 
Segundo Martinelli (2009) “Planejar o futuro é  diferente de projetar, ou seja, planejar e é 

enxergar adiante aplicando os meios disponíveis e condições favoráveis para se atingir os 

objetivos”. 

Segundo PMI (2012) planejamento é o processo que determinará, com um melhor grau de 

precisão, o que deve ser feito, por meio da declaração de escopo, e como deve ser feito, por 

meio de um plano de gerenciamento de projeto. 

Segundo Heldman (2005), planejamento são os planos do projeto, documentados, as entregas 

e os requisitos dos projetos são definidos, é elaborado o orçamento do projeto e criado o seu 

cronograma. 

 

6.4.3 Execução 

 
Segundo PMI (2012), esses processos são responsáveis pela execução dos trabalhos definidos 

pelo plano de gerenciamento, de forma a atender os requisitos do projeto, envolvendo a 

coordenação de pessoas e recursos. 

Segundo Heldman (2005), neste grupo de processos, os membros da equipe executam o 

trabalho do projeto. monitoram-se as equipes, atribui-se a tarefa e realiza -se o trabalho. 

 

6.4.4 Monitoramento 

 
Para Heldman (2005), os processos de monitoramento e controle do projeto é onde se tomam 

as providências de desempenho para definir se as entregas e os objetivos do projeto estão sendo 

cumpridos. 

Segundo PMI (2012), é o processo responsável pela obtenção de informações sobre o desempe 

nho do projeto, incluindo o monitoramento de riscos, e a publicação de relatórios gerenciais 

em relação a escopo, cronograma, custos, recursos, qualidade e risco. 

 

6.4.5 Encerramento 

 
Para Heldman (2005), o processo de encerramento é quando se obtém a aprovação final do 

projeto, fecham-se os livros e a documentação do projeto é arquivada para consultas futuras. 



29  

Segundo PMI (2012), é o processo responsável pela finalização de todas as atividades em todos 

os grupos de processos para o encerramento formal do projeto ou de uma fase do projeto. 

 

6.5 FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS 

 
6.5.1 Project Charter 

 

O termo de abertura ou Project charter é um documento que dá início ao projeto, e Segundo 

Heldman (2005) o termo de abertura do projeto é um documento escrito oficial que reconhece 

a existência do projeto, é geralmente publicado pelo patrocinador do projeto, mas também 

pode ser publicado por outro gerente de alto escalão. 

Segundo o conceito Guia PMBOK desenvolver o termo de abertura do projeto é o processo de 

desenvolvimento de um documento que formalmente autoriza um projeto ou uma fase e a 

documentação dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e expectativas das partes 

interessadas (PMI, 2012). 

Para Valle et al. (2010) o termo de abertura ou project charter do projeto pode ser um 

documento sucinto, emitido por um executivo com nível e poder suficientes para autorizar a 

disponibilização de pessoas e fundos para o projeto. Ele também deve outorgar autoridade 

limitada, mas suficiente para o gerente de projeto usar os recursos da organização no 

desenvolvimento do projeto. 

Segundo Filho (2011), o termo de abertura é um documento autoriza a existência do projeto 

na organização e empossa o gerente de projeto de autoridade para alocar os recursos às 

atividades. 

 

6.5.2 Diagrama De Pareto 

 

Para Campos (2004) afirma que a Análise de Pareto divide um problema grande em problemas 

menores e mais fáceis de serem resolvidos. Juran et al. (1979) Identificou no Princípio de 

Pareto o conceito de “vitais poucos, triviais muitos”, ao constatar que poucas causas estão 

associadas a problemas da qualidade e muitas são de menor importância. Para Koch (2000), 

exalta  a  importância  da  regra  80\20  onde  afirma  que  uma  minoria  de  causas,  entradas  

ou esforços representa apenas a uma maioria dos resultados, produtos ou recompensas. 

Significa, por exemplo, que 80 por cento daquilo que você realiza em seu trabalho vem de 20 

por cento do tempo gasto. Pode-se observar um exemplo de gráfico de Pareto na Figura 22. 
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 Figura 22 – Pareto. 
 

 



31  

 

 

 

6.5.3 Boxplot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4 Ishikawa 

Segundo Ishikawa (1985), o diagrama de causa e efeito também conhecido como 

diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de representação das possíveis causas 

que levam a determinado efeito. Segundo Kirchner et al. (2008), o diagrama de 

Ishikawa avalia a causa fundamental de um dado problema (efeito) de forma 

organizada e de fácil visualização. Para construir o digrama segundo Mello 

(2011) deve-se utilizar os 6Ms, que são as principais causas de problema: mão de 

obra, materiais, método, medida, meio ambiente, máquina. Pode-se observar um 

exemplo de gráfico de Ishikawa na Figura 23. 

 

 

 

 

 

McGill, Tukey e Larsen (1978) boxplot mostra o número de observações em um lote usando a 

largura da caixa, enquanto os entalhes dão uma indicação da diferença estatística entre dois 

lotes. 

Para Tukey (1977),boxplot fazem parte de um kit geral de ferramentas de técnicas de Análise 

de Dados Exploratórios (EDA), um campo relativamente novo de estatísticas em que os dados 

são explorados com técnicas gráficas. 

Em um experimento realizado Biehler e Steinbring (1991), os percentis 25 e 75 foram 

introduzidos, respectivamente, como a mediana da metade inferior e superior dos dados. A 

vantagem dessa definição é que, uma vez que os alunos soubessem como localizar a mediana, 

eles poderiam aplicar a mesma técnica para obter os quartis. 
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Figura 23 – Ishikawa. 
 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

 

6.5.5 5 Por Quês? 

 

Segundo Ohno (1997), o método dos 5 por quês é uma abordagem científica, utilizada no 

sistema Toyota de Produção, para se chegar à verdadeira causa raiz do problema, que 

geralmente está escondida através de sintomas óbvios. Segundo Weiss (2011) ainda ao realizar 

a análise dos 5 por quês, embora seja denominada assim, pode-se utilizar menos por quês ou 

mais por quês, de acordo com a necessidade para que se encontre a causa raiz. 

Figura 24 – Por Quês? 
 

Fonte: Autores (2019). 

 
 

6.5.6 5W2H 

 

Segundo o SEBRAE (2019), a técnica 5W2H é uma ferramenta prática que permite, a qualquer 

momento, identificar dados e rotinas mais importantes de um projeto ou de uma unidade de 
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produção. 

O método 5W2H são umas séries de perguntas com intuito sanar as dúvidas encontradas 

durante uma atividade, detectar possíveis problemas e propondo soluções as perguntas a serem 

feitas são: (O que, qual), (onde), (quem), (porque, para que), (quando), (como) e (quanto, 

custo). Pode-se observar um modelo na Figura 25. 

Figura 25 – Modelo 5W2H 
 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2019). 

 

6.5.7 PERT/CPM 

 

O método PERT/CPM traz grandes vantagens para o gerenciamento de projetos, pois auxilia 

no planejamento, programação, coordenação e controle do projeto, evitando ou minimizando 

o risco dos efeitos advindos de uma ocorrência inesperada ou acidental durante a execução do 

projeto (CUKIERMAN, 2000). 

A ferramenta PERT/CPM, por meio dele é possível identificar quando deverá ser iniciada cada 

tarefa, quanto tempo levará a execução de cada uma delas, quais atividades estão sendo 

executadas ao mesmo tempo e toda a interdependência entre resultados (DUFFY, 2006). 

Para Martins e Laugeni (2006) definem o caminho crítico de um projeto como a sequência das 

tarefas que determina a duração do projeto, e as atividades que compõem o caminho crítico são 

denominadas atividades críticas. Conforme a Figura 26. 
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Figura 26 – Pert/Cpm 
 

Fonte: Vargas (2009). 

 
 

6.5.8 Estrutura Analítica Do Projeto 

 

Segundo Vargas (2009), a estrutura analítica do projeto (EAP) é uma ferramenta utilizado para 

demonstrar graficamente as entregas do projeto numa estrutura hierárquica. 

A estrutural analítica do projeto (em inglês work breakdown structure – WBS), segundo o PMI 

(2012), é definida como “uma decomposiçãoo hierárquica orientada à  entrega do trabalho a 

ser executado pela equipe do projeto para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas 

necessárias. Ela organiza e define o escopo total do projeto”. 

Segundo Keelling e Branco (2014), a EAP é a representação gráfica do escopo do projeto. Ela 

ilustra, de maneira estruturada e hierárquica, quais são todas as entregas e pacotes do projeto. 

 

 

 

6.5.9 SMART 

 

De acordo com o Guia de Gerenciamento de Projetos PMI (2012), boas metas são formuladas 

quando se utiliza o modelo SMART – Specifc (específco); Measurable (mensurável); Agreed 

upon (acordado); Realistic (realista) e Time-constrained (limitado pelo prazo). Pode-se 

observar na Figura 27 o modelo da ferramenta. 
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Figura 27 – SMART 
 

Fonte: Raquel Neto Coach. (2019). 

7 COLETA DE DADOS E ANÁ LISE DE RESULTADOS 

 
Conforme informado, esse será um projeto para que em futuro muito próximo a organização 

venham adotar a utilização do guia PMBOK em novos projetos e também a aplicação das 

ferramentas citadas no trabalho, daremos ênfase nas etapas iniciação e planejamento. 

Foram observados no setor semissólidos da empresa Cimed a necessidade da implantação de 

uma strechadeira automática, devido aos recorrentes defeitos na atividade de strechar manual 

e também ao grande fluxo de materiais aguardando serem strechado. 

7.1 CRONOANÁ LISE 

 

Primeiramente para dar início a coleta de dados foi realizado a cronoanálise da atividade de 

strechar um palete manualmente onde foi coletado 50 amostras afim de observar e analisar o 

tempo dessa atividade. Para fim de comparação e confronto entre os tempos foram cronome- 

trados o tempo de strechar um palete em uma máquina de strech automática em outro setor 

da organização, onde também foram coletadas 50 amostras. Na Tabela 1 e Tabela 2 podemos 

observar as 50 amostras de cronoanálises realizadas na atividade automática e manual. 
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Tabela 1 – Cronoanálise Strech Manual 
 

TEMPO DE STRECH MANUAL (S) 

68 70 91 73 77 

75 83 85 75 78 

78 88 75 74 76 

80 73 73 69 76 

73 69 77 66 77 

75 76 81 77 75 

78 77 88 74 75 

75 70 83 78 76 

78 83 85 79 74 

72 82 92 76 77 

 

Tabela 2 – Cronoanálise Strech Automático 
 

TEMPO DE STRECH AUTO (S) 

50 50 60 50 55 

55 60 50 55 55 

60 60 50 50 50 

50 55 60 55 55 

50 50 55 55 55 

55 60 55 55 60 

55 50 60 55 55 

55 50 55 50 50 

60 60 55 55 50 

55 55 60 60 50 

 

A partir dos dados representados na Tabela 1, foi realizado um gráfico em linha para identificar- 

mos a variação do tempo da atividade de strech manualmente que pode observado na Figura 

28. O mesmo foi feito para a atividade de strech automática através dos dados da Tabela 2, que 

pode ser observado na Figura 29. 
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Figura 28 – Tempo da Atividade Strech Manual 
 

Fonte: Autores (2019). 

Figura 29 – Tempo da Atividade Strech Automático 

 
 

Fonte: Autores (2019). 

 
Observando o gráfico da Figura 28 podemos notar que a atividade de strech manual, possui um 

limite de especificação superior de 64,89 e inferior de 89,31, a média das atividades é de 77, 1 

segundos. Podemos observar, que há muita variação entre os tempos da atividade e que o 

processo esta instavél , fora de controle pois possui ,pontos fora dos limites de especificações, 

podemos obserevar que os pontos 21 e 32 são pontos fora do limite de especificações e os 

mesmos precisam ser observados. A variação ocorrida nesse processo é devido por não  haver 

um procedimento cada operador realiza de sua maneira. Já o gráfico da Figura 29, podemos 
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observar que a atividade de strech automática  possui um limite de especificação superior de 

66 e inferior de 43,20 a média das atividades é de 54,6 segundos. Podemos observar, que nesse 

processo os pontos estão dentro dos limites de especicações e podemos afirmar que o processo 

esta estavél. 

A partir dos dados representados na Tabela 1 e Tabela 2, foi realizado também um gráfico 

boxplot para ambas atividades, para isso foi preciso calcular a média, mediana, desvio padrão, 

erro máximo, mínimo e os quartis (Q1), (Q3). Podemos observar o resultado desse cálculo na 

Tabela 3 e Tabela 4 

 
a) Média: Média das 50 amostras; 

b) Mediana: Valor que separa a metade das 50 amostras; 

c) Desvio padrão: Medida de dispersão o quanto os valores estão distantes da média, 

quanto mais baixo mais próximo da média; 

d) Erro máximo: Maior valor observado na amostra; 

e) Erro mínimo: Menor valor observado na amostra; 

f) Q1: Corresponde a 25% das menores medidas da amostra; 

g) Q3: Corresponde a 75% das menores medidas da amostra. 

 

 
Tabela 3 – Dados Strech Manual 

 

Strech Manual 

Boxplot Geral  Mediana 76 

Q3 – Mediana 2,75 Q1 74 

Mediana - Q1 2 Q3 78,75 

Q1 74 Média 77,1 

 

Desvio Padrão 5,6  

Erro Positivo 15 

Erro Negativo 14 

 
Tabela 4 – Dados Strech Automático 

 

Strech Automático 

Boxplot Geral  Mediana 55 

Q3 – Mediana 1,25 Q1 50 

Mediana - Q1 5 Q3 56,25 

Q1 50 Média 55 

 

Desvio Padrão 3,8  

Erro Positivo 10 

Erro Negativo 7 
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A partir dos dados representados na Tabela 3 e Tabela 4, foi realizado o gráfico Boxplot com 

intuito identificarmos a variação de ambas atividades e o erro máximo e mínimo e as 

representações dos quartis. O gráfico do Boxplot pode observado na Figura 30 e na Figura 31. 

Podemos observar no gráfico da Figura 30 , que Q1 representa 25% dos menores valores 

medidos é de 74, Q3 representa 75% dos menores valores medidos é de 78,75 a mediana é 

representada. 

 

 

 

                                                 Figura 30 – Boxplot Strech Manual 
 

           Fonte: Autores (2019). 

 
pelo valor de 76 e o erro máximo é de 92 e erro mínimo de 63. Podemos observar também que 

a amplitude entre os valores é bem pequena. 

Figura 31 – Boxplot Strech Automático 
 

      Fonte: Autores (2019). 
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Podemos observar no gra´fico da Figura 31, que Q1 representa 25% dos menores valores 

medidos é de 50, Q3 representa 75% dos menores valores medidos é de 56,25 a mediana é 

representada pelo valor de 55, média de 55 e o erro máximo é de 60. Podemos observar também 

que a amplitude entre os valores é maior comparada ao gráfico da Figura 30. 

 

7.2 ESTRATIFICAÇ Ã O DOS DADOS 

 
Nessa etapa foi realizada a estratificação dos dados baseado nas 50 amostras coletadas na 

atividade de strechar manualmente um palete, onde foram levantados os números de defeitos 

ou falhas mais comuns durante essa atividade, analisando através do gráfico de Pareto, 

Ishikawa, 5 porquês. Na Tabela 5 podemos observar os tipos de defeitos e sua frequência. 

 
Tabela 5 – Defeitos Encontrado Na Atividade De Strech Manual 

 

Problema Frequência Frequência (%) Frequência Acumulada 

Streche não está firme 21 42% 42% 

Streche não está por completo 16 32% 74% 

Ergonomia 8 16% 90% 

Pallete sem a base strechada 5 10% 100% 

Total 50  

 
A partir dos dados representados na Tabela 5, foi realizado um gráfico de Pareto com intuito 

identificarmos os números de frequência encontradas para cada defeito. Para isso foi somado 

o número de frequência, a frequência percentual e a frequência percentual acumulada. Pode 

ser observado o mesmo no gráfico da Figura 32. 

Figura 32 – Defeitos Encontrado Na Atividade De Strech Manual 
 

Fonte: Autores (2019). 
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Podemos observar no gráfico da Figura 32 que o defeito com maior frequência de defeitos foi 

o strech nâo está firme, representando uma frequência de 21 defeitos ocorridos e uma 

porcentagem de 42% dos defeitos encontrados. Em segundo o defeito com maior frequência 

foi strech não está por completo representando uma frequência de 16 defeitos ocorridos e uma 

porcentagem de 32% dos defeitos encontrados. Ambos defeitos estão diretamente relacionados 

ao motivo de não haver 

um procedimento ou treinamento, sendo assim cada operador realiza de uma maneira. O 

terceiro defeito com maior frequência foi a ergonomia e em seguida o pellete sem a base 

strechada, sendo uma frequência de 8 e 5 respectivamente. O defeito pallete sem a base 

strechada também está relacionada ao motivo de não haver um procedimento ou treinamento 

para realização da atividade. Já a questão ergonomia esta relacionado ao ambiente desfavorável 

na qual é realizada a atividade. 

A partir dos defeitos encontrados, foi realizado a aplicação da ferramenta Ishikawa para 

encontrar as possíveis causas desses defeitos utilizando o método 6 Ms. Pode ser observada a 

aplicação dessa ferramenta nos gráfico que são apresentados da Figuras 33 ao 36. 

Figura 33 – Ishikawa Do Defeito Strech Não Está Firme 

 

Fonte: Autores (2019). 
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Pode ser observado na Figura 33, que o problema é strech não esta firme, e podemos observar as 

potenciais causas desse problema, pode ser observado que o meio ambiente e máquina não 

influenciam diretamente ao problema. 
 

 

 
Figura 34 – Ishikawa Do Defeito Strech Não Está Por Completo 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

Pode ser observado na Figura 34, que o problema é strech não esta por completo, e podemos 

observar as potenciais causas desse problema, pode ser observado que o fator máquina não 

influencia diretamente à esse problema. 
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Figura 35 – Ishikawa Do Defeito Pallete Estar Sem A Base Strechada 
 

 

 
 

Fonte: Autores (2019). 

 

 

Pode ser observado na Figura 35,  problema é pallete sem base strechada, e podemos observar as 

potenciais causas desse problema, pode ser observado que o fator máquina não influencia 

diretamente à esse problema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pallete 

sem base 

strechada 
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Figura 36 – Ishikawa Do Defeito Má Ergonomia Na Atividade 

 

Fonte: Autores (2019). 

 
Pode ser observado na aplicação da ferramenta Ishikawa que independe do problema, pode ser 

identificado as possíveis causas desse problema, é dependendo do problema não será utilizado 

os 6 Ms e sim apenas os M que tem ligação direto com o problema. 

A partir dos problemas mencionados no Gráfico Ishikawa da Figuras 33 a 36 , foi realizado a 

aplicação da ferramenta 5 por quês? para encontrar o porquê de uma causa especifica. Pode 

ser observado a aplicação dessa ferramenta nas Figuras 37 a 40. 

Podemos observar que a aplicação da ferramenta 5 por quês é bem intuitiva, pois com a 

elaboração das perguntas por quês, vai filtrando até chegar no real motivo do problema. Essa 

ferramenta não precisa ser aplicado os 5 por quês , pode ser usado mais ou menos pergunta 

como pode ser observado nas Figuras 37 a 40, foram utilizados menos de 5 perguntas, pois 

conseguimos chegar no real motivo do problema antes. 
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Figura 37 – 5 Por quês Strech Não Está Firme 
 

Fonte: Autores (2019). 

 

 
Figura 38 – 5 Por quês Strech Não Está Por Completo 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

 
Figura 39 – 5 Por quês Má Ergonomia Durante a Atividade 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

 
Figura 40 – 5 Por quês Pallete Sem Base Strechada 

 

Fonte: Autores (2019). 
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7.3 ENTREVISTA 

 
Nessa etapa foi coletado informações com o responsável da área e com outros colaboradores 

que atuam no local sobre o que achariam da implantação de uma strechadeira no local onde 

trabalham e o porquê. Também foi criado um formulário eletrónico tipo questionário, onde foi 

enviado para os setores que trabalham diretamente com projetos, na qual foi elaborado 

perguntas sobre gerenciamento de projetos e ferramentas utilizadas. Pode ser observado as 

perguntas realizadas no formulário no Anexo A. O número de participantes que responderam o 

questionário foram 14 colaboradores, sendo eles dos setores que atuam diretamente com 

projetos como: Engenharia de projeto, Engenharia de Desenvolvimento e Manutenção. A partir 

das respostas dos participantes foi elaborado uma tabela demonstrando a quantidade de 

respostas por cada uma das perguntas. Pode ser observado esses dados na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Dados Formulário 

 

FORMULÁ RIO 

PARTICIPANTES RESPOSTAS 

14  

Sim 

 

Não 

 

Parcial PERGUNTAS 

1 11 1 2 

2 3 6 5 

3 1 9 4 

4 8 0 6 

5 7 7 0 

6 0 1 13 

7 13 1 0 

 
Em cima de cada pergunta foi elaborado um gráfico de pizza, representando a porcentagem de 

tipo de resposta para cada pergunta. Os gráficos de cada pergunta podem ser observados a partir 

das Figuras 41 a 47. 
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Figura 41 – Resposta Primeira Questão do Formulário 
 

Fonte: Autores (2019). 

 
Podemos observar que 78,6% dos participantes sabe o que é projeto e diferencia-lo de uma 

atividade rotineira, enquanto 14,3% sabe parcialmente e 7,10 % não sabe o que é projeto e 

diferencia-lo de atividade rotineira. 

Figura 42 – Resposta Segunda Questão do Formulário 
 

Fonte: Autores (2019). 

 
Podemos observar neste gráfico que 42,9% dos participantes não sabem o que é PMBOK e 

como aplica-lo, 35,7% dos participantes sabe parcialmente o que é PMBOK e sua aplicação e 

21,4% dos participantes sabe o que é PMBOK e sua aplicação. 
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Figura 43 – Resposta Terceira Questão do Formulário 
 

Fonte: Autores (2019). 

 
Podemos observar neste gráfico está ligado diretamente com o gráfico da Figura 41, onde 64,3% 

dos participantes mão utiliza o PMBOK na sua empresa ou setor, 28,6% participantes utiliza 

parcialmente e apenas 7,1% utiliza-se o guia PMBOK em seu setor ou empresa. 

Figura 44 – Resposta Quarta Questão do Formulário 
 

Fonte: Autores (2019). 

 
Podemos observar neste gráfico que 57,1% dos participantes seguem todas as fases que 

compõem um projeto enquanto 42,9% dos participantes seguem parcialmente as fases de um 

projeto, utilizando apenas uma ou outa fase do projeto (sua empresa ou setor), 28,6% 

participantes utilizam parcialmente e apenas 7,1% utiliza-se o guia PMBOK em seu setor ou 

empresa. 
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Figura 45 – Resposta Quinta Questão do Formulário 
 

Fonte: Autores (2019). 

 

Podemos observar neste gráfico que 50% dos participantes utiliza software de gerenciamento 

de projetos e 50% não se utiliza software de projetos. 

Figura 46 – Resposta Sexta Questão do Formulário 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 

 
Podemos observar neste gráfico que 92,9% dos participantes utilizam parcialmente ferramentas 

de projetos enquanto 7,1% dos participantes não utilizma nenhum tipo de ferramenta de 

projetos, software de gerenciamento de projetos e 50% não se utiliza software de projetos. 
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Figura 47 – Resposta Sétima Questão do Formulário 
 

Fonte: Autores (2019). 

 
Podemos observar neste gráfico que 92,9% dos participantes recomendaria a implantação do 

PMBO na empresa enquanto 7,1% não implantaria na empresa. 

7.4 APLICAÇ Ã O DAS FERRAMENTAS 

 
7.4.1 5W2H 

 

Objetivo da aplicação da ferramenta 5W2H é entender o planejamento do projeto, com as 

seguintes perguntas O que? Como? Por quê? Onde, Quem? Quando e o custo. Pode ser 

observado a aplicação da ferramenta 5W2H na Figura 48. 

Através da utilização da ferramenta 5W2H, conseguimos identificar as ações necessárias para a 

instalação e implantação da strechadeira automática, o que será  feito, como, o por quê  da 

instalação, onde será instalado, quais os responsáveis para dar andamento ao projeto, definir 

quando será realizado com um prazo de início e fim, também o quanto custará esse projeto o 

campo observação e o custo pode ser observado no Apêndice D. Sendo uma ferramenta muito 

importante para a tomada de decisões. 
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7.4.2 SMART 

 
A aplicação da ferramenta SMART foi realizada para definir a meta do projeto, se o mesmo é 

atingível, sua relevãncia e como mensurar o mesmo, A ferramenta SMART pode ser observada 

na Figura 49. 

Análisando a Figura 49 SMART, podemos observar quatro pontos de objetivos específicos (S) 

que pretendemos   atingir com a implantação do projeto.   Pode se observar no campo 

mensurável  (M)   que informa  como mensurar , medir   em seguida vem o Atingível  (A) que 

informa como identificar se foi atingido a necessidade . 

Relavante (R) é o quanto de retorno esses  objetivos se forem atingidos trará  para o processo, 

organização e colaborador . E por último  o campo  temporal (T).
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Figura 49 – SMART 
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7.4.3 Project Charter 

 
Foi criado o Project charter para o projeto demonstrando as informações do projeto, como 

objetivo, prazo, investimento, premissas e responsáveis. Com intuito relatar tudo que contem 

no projeto. O mesmo pode observado no Apêndice B. 

 

7.4.4 EAP 

 
O EAP foi criado pra compreender as atividades necessárias para elaboração do projeto, onde 

foi divido em níveis e pacotes de atividades. Onde uma atividade é necessária para o seguimento 

da outra atividade até a conclusão do projeto. O EAP do projeto pode observado no Apêndice 

C. 

 

7.4.5 PERT/CPM 

 
PERT e CPM, é a análise do caminho critico de um projeto, os dados para construção podem 

ser observados na Tabela 7. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 7 – PERT/CPM 
 

 

EVENTO 
DESCRIÇ Ã O DA 

ATIVIDADE 

 
EVENTO 

PRECEDEDENTE 

DURAÇ Ã O DA 

ATIVIDADE 

DIAS 

 
QTDE 

M.O 

 
CUSTO 

MARGINAL 

 
CUSTO 

R$ 

 

A 
Ajustar os cabos 

elétricos 

 

- 

 

2 

 

2 

 

R$ 236,00 

 

R$ 472,00 

 

B 
Conectar a energia 

elétrica 

 

A 

 

2 

 

2 

 

R$ 236,00 

 

R$ 472,00 

 

C 

Ajustar altura do 

movimento 

do elevador e rotação 

 

B 

 

1 

 

2 

 

R$ 192,00 

 

R$ 192,00 

D Instalação sensores C 2 2 R$ 236,00 R$ 472,00 

 

E 
Instalação botoneiras 

de emergência 

 

B 

 

2 

 

2 

 

R$ 236,00 

 

R$ 472,00 

 

F 
Demarcação do 

local 

 

C, D, E 

 

1 

 

1 

 

R$ 118,00 

 

R$ 118,00 

G Sinalização F 1 1 R$ 118,00 R$ 118,00 

5
5
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Na Tabela 7, podemos observar a descrição das atividades necessárias para instalação do equi- 

pamento, quais atividades são precedentes da outra, ou seja qual atividade depende da outra, 

duração das atividades por dia, quantidade de mão de obra necessária, custo marginal que é o 

custo da mão de obra por dia e o custo que é o custo marginal multiplicado pela duração da 

atividade. Podemos observar que o custo total de instalação do equipamento é de R$ 2.316,00. 

Através dos dados representados na Tabela 7, realizamos o Pert e CPM, que pode ser observado 

na Figura 50. 

Figura 50 – Pert/Cpm 
 

 

 

Fonte: Autores (2019). 

 
No gráfico da Figura 50, podemos observar que o caminho crítico se encontra nas atividades 

A, B, C, D, F, G. 

 

Tabela 8 – PDI 
 

PDI DIAS 

PDI-A 0 

PDI-B 2 

PDI-C 4 

PDI-CD 5 

PDI-E 2 

PDI-DF 7 

PDI-G 8 

PDI-CF 5 

PDI-EF 4 

PDI-FG 6 

PDI-BE 4 

PDI-FG 6 

PDI-TOTAL A, B, C, D, F, G 9 

PDI-TOTAL A, B, F, G 7 

PDI-TOTAL A,B,E,F,G 8 
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Na Tabela 8, foi calculado o PDI (primeira data de início) que consiste na primeira chance que 

a atividade tem de iniciar a sua execução, o tempo de duração do projeto é de 9 dias, sendo 

também o caminho crítico. 

Tabela 9 – UDI 
 

UDI DIAS 

UDI TOTAL 9 

UDI-G 8 

UDI-F 7 

UDI-D 5 

UDI-C 2 

UDI-B 2 

UDI-1 0 

 
Na Tabela 9 foi calculado o UDI (última data de início), que consiste o último momento que 

teremos para iniciar a atividade. Onde se se a atividade não for começada nesta data, pode ter 

seus prazos comprometidos o projeto. Onde apresentou o valor de 0 representando assim o 

caminho crítico. 

 

8 CONCLUSÃ O 

 
O planejamento e gerenciamento de projetos é  muito importante para as organizações e as 

empresas que gerenciam seus projetos ganham mais destaque diante o marcado e seus 

concorrentes. Hoje o gerente de projeto está cada vez mais sendo bem-visto pelo mercado, pois 

o aumento e a procura por esse profissional para suprir a necessidade da empresa para obter 

resultados e metas rapidamente com qualidade, dentro do prazo e com menor custo possível 

vem sendo um fator de sucesso para as organizações. 

Dentre as competências de gerenciar projetos está a maneira de organizar, coordenar, estruturar, 

planejar e controlar as atividades de um projeto. Para que seja alcanc¸ado bons resultados em 

um projeto, o gerente de projetos conta com o auxílio com o guia PMBOK, que se baseando 

nesse guia o gerente de projetos segue passos e fases importantes de um projeto como definição 

de escopo, início, planejamento, execução, controle e encerramento. Um projeto que não tem a 

definição de um prazo de início e fim, tem grande chance de atrasar ou não ser concluída, por 

isso umas das fases mais importantes de um projeto é o planejamento. 

A utilização de ferramentas é outro ponto importante para um projeto, pois com os auxílios das 

ferramentas de projetos consegue obter um melhor resultado através de coletas de dados, 
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definição de metas e objetivos, compreensão do porquê do projeto ,definição da equipe, divisão 

de tarefas, definição de prazo, análise de riscos, dificuldades e premissas, orçamento necessário 

para o projeto, viabilidade do projeto e quão relevante o projeto é e qual o retorno. 

Dessa forma, podemos concluir que projeto pode ser definido em atividade que tem início, meio 

e fim. O gerenciamento de projetos pode ser definido como uma maneira de planejar, executar 

e controlar ações e recurso que visam atingir objetivo o mais rápido possível e quanto melhor 

o gerenciamento os projetos podem ser definidos como uma forma de planejar, executar e 

controlar ações que visam a implementações de estratégias. Quanto melhor for o gerenciamento 

melhor serão os benefícios e resultados alcançados. E quanto aos resultados que esperamos 

atingir são ganho em tempo de disponibilidade, otimização do processo, ergonomia dos 

colaboradores e diminuição de filme strech. O trabalho de conclusão de curso nos proporcionou 

a aplicar ferramentas muito eficazes , na qual auxiliam na tomadas de decisões , a importância 

de planejar um projeto, e conhecer a real necessidade do projeto definindo metas e objetivos 

que pretendem serem alcançadas. 
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Apêndice B – PROJECT 

CHARTER 

 
Título do projeto 

Instalação de uma strechadeira no setor semissólidos 

Objetivo geral e objetivos específicos 
Instalar uma nova strechadeira no setor, capacitando os operadores na sua utilização, agilizando o fluxo do 

processo, qualidade do strech e a ergonomia dos operadores. 

Justificativa do projeto (benefícios) 
Além de melhorar a qualidade do strech no produto, impedindo que fique espaços abertos e strech froxo o 
mesmo diminuirá o tempo gasto nessa atividade de strechar agilizando o fluxo no processo e também o 

projeto visa a ergonomia dos funcionários. 

Premissas 
Flexibilidade no orçamento, adequação layout, tempo para treinamento dos operadores. 

Breve descrição do projeto 
Substituição da antiga maneira de strechar manualmente para uma nova máquina de strechar automática, 

muito utilizado em grandes empresas. 

Patrocinador (sponsor) 
Diretor Industrial, Gerente Semissólidos, Coordenador Semissólidos, Segurança do trabalho. 

Estimativa de investimentos 
R$ 20.000,00, considerando a aquisição da máquina e a adequação da norma regulamentadora NR12. 

Estimativa de prazo 

1 mês para conclusão da instalação e adequação da NR12. 

Principais riscos 
Treinamento superficial, risco de segurança dos operadores , layout inadequado 

Restrições 
O funcionamento da máquina só poderá ser realizado após a adequação da NR12 e treinamento dos 

funcionários. 

Interessados no projeto (stakeholders) 
Gerente da área, coordenador da área, segurança do trabalho, e outros colaboradores da produção. 

Comitê executivo 
Diretor Industrial, Gerente Semissólidos, Coordenador Semissólidos. 

Gerente do projeto 
 

 

Elaborado por:   Aprovado por:    

Data:    /   /   Data:     / /  
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RESUMO 

 

O presente estudo, identifica a situação dos resíduos sólidos coletados e não 
coletados e analisa a viabilidade de implantação de um centro de triagem no município 
de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Para a verificação, utilizou-se um “Estudo de 
caso”, de modo a explorar se o centro de triagem é economicamente viável ao 
município, propondo sugestões de coletas seletivas e ações de sensibilização da 
população. 

Conclui - se que o presente trabalho foi viável para o centro de triagem, com um valor 
presente líquido de R$ 321.502,48 e uma taxa de retorno de 23,94% em um período 
de 25 anos. 

Palavras-chave: Analise de Viabilidade. Reciclagem. Coleta Seletiva. Centro de 
Triagem. Resíduos Sólidos. 

 

  



ABSTRACT 

 

The present study identifies the situation of collected and uncollected solid waste and 
analyzes the feasibility of setting up a sorting center in Santa Rita do Sapucaí's 
municipality, Minas Gerais. For that, a "Case Study" was used, to explore if the sorting 
center is economically viable to the municipality, proposing suggestions for selective 
collection and population awareness actions.  

If was concluded that the present work was feasible for the sorting center, with a net 
present value of R$ 321.502,48 and a return rate of 23,94% over a 25 year period. 

Keywords: Feasibility Analysis. Recycling. Selective Collection. Sorting Center. Solid 
Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, houve um aumento no crescimento populacional no qual fez com 

que a poluição e o desperdício também aumentassem, devido à constante retirada 

dos recursos naturais. (GUIMARÃES; VIANA; COSTA, 2015)  

A reciclagem é de grande importância, pois beneficia o meio-ambiente, a economia, a 

sociedade, faz com que a poluição diminua, valoriza a limpeza pública e a consciência 

ecológica. Sendo assim, a estratégia competitiva busca por melhores processos de 

produção e oferta produtos com o menor impacto possível no meio-ambiente.   

Segundo Santos et al. (2015), as explicações para o uso de produtos que já foram 

empregados para outros propósitos podem estar associadas às questões financeiras, 

econômicas, políticas e ambientais. Portanto, as empresas,  para permanecerem 

competitivas, avançam em pesquisas para encontrarem fórmulas que produzam 

resultados com menor impacto ao meio ambiente e ao mesmo tempo que mantenham 

sua saúde financeira, então, começaram a adotar medidas sustentáveis e a divulgar 

sua importância, com a estratégia do Marketing Verde  - com o foco nos métodos de 

produtos e serviços que levam benefícios ao meio ambiente – como diferencial 

qualitativo frente ao mercado internacional.   

Inúmeros pesquisadores alegam que o marketing verde surgiu na segunda metade do 

século XX, principalmente por causa de legislações ambientais que foram modificando 

a maneira de pensar e agir da sociedade. (GUIMARÃES; VIANA; COSTA, 2015)   

O processo de reciclagem no qual, resíduos de produtos que já foram consumidos e 

objetos que seriam descartados no meio ambiente, por consequência vem sendo uma 

adversidade para a sociedade, visto que muitos desses lixos são detritos de difícil 

decomposição por serem considerados inaproveitáveis; são reinseridos no ciclo 

produtivo através da sua utilização como matéria-prima para a fabricação de novos 

produtos. Encontram - se vários tipos de processo de reciclagem dentre os quais se 

destacam: o de papel, de metal, de plástico, de vidro e de lixo orgânico.  

A introdução dos produtos descartáveis, no início da década de 1970, principalmente 

em mercados do continente americano, trouxe relevantes problemas para a 
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eliminação dos resíduos, trazendo à tona uma grande discussão sobre formas de 

buscar um equilíbrio entre produção e consumo. Causou também uma preocupação 

com a questão da reutilização.  

No Brasil, foi também na década de 1970 que a reciclagem começou a alcançar a 

força, principalmente devido à utilização desmedida dos recursos naturais pelas 

indústrias, e a quantidade excessiva de lixo em locais inapropriados que causaram 

sérios impactos para o meio ambiente. (LOMASSO et al., 2015) 

Atualmente é visto que a cidade de Santa Rita do Sapucaí não possui as medidas 

efetivas de tratamento de resíduos sólidos/orgânicos devido à ausência de estudo dos 

cenários possíveis e as devidas quantificações e qualificações.  

A pesquisa consistirá em analisar os dados disponibilizados pela Secretaria Municipal 

de Obras e Desenvolvimento Urbano e explorar sobre a análise de viabilidade de 

implantação de centro de triagem no município de Santa Rita do Sapucaí – MG. 

Também, será feito um levantamento de dados de viabilidade econômica onde 

envolve a estrutura física, mão de obra coletora e administrativa, equipamentos e 

logística. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

Tem-se observado no Brasil uma grande quantidade de lixo gerados por dia, em 

diversos lugares onde o destino desses resíduos não tem sido descartado de maneira 

correta para o recolhimento, e isso é um dos maiores problemas em que os municípios 

enfrentam, que traz consequências como a falta de saúde, social, econômico e 

ambiental (CARVALHO, 2013). 

A cada dia que passa esses resíduos têm a sua produção aumentada, demandando 

soluções para que ele tenha uma destinação correta. Sabe-se, entretanto, que o lixo 

pode ser reutilizado para diversas coisas, entre elas o artesanato. Atualmente, ele 

vem sendo de grande importância para o meio ambiente, dando origem a um novo 

produto, consequentemente agregando um menor impacto ambiental, e ainda, de 

forma sustentável, além da redução da proliferação de doenças.  
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Em vários municípios foi adotado a coleta seletiva, que foi de grande sucesso, tendo 

em vista que a saúde pública depende de medidas efetivas, como esta, para o 

descarte correto desses resíduos.  

É necessário que o lixo seja encarado como uma solução de extrema importância, 

onde pode-se transformar o que era velho em novo. Baseando-se nisto, faz-se 

importante a realização deste estudo.  

 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

Tem como objetivo realizar um estudo sobre o processo de reciclagem do lixo no 

município de Santa Rita do Sapucaí – MG, utilizando as ferramentas PayBack, TIR, 

SWOT, capital de giro, PEC, ROI, TMA, DRE e VPL. 

 

1.2.2 Objetivo Específico  

a) Identificar a real situação dos resíduos sólidos urbanos no município de Santa Rita 

do Sapucaí a partir de informações quantitativas e qualitativas de resíduos recicláveis 

coletados e não coletados. 

b) Fornecer sugestões para implantação de coleta seletiva no município de Santa Rita 

do Sapucaí e ações de sensibilização. 

c) Analisar a viabilidade da implantação de um centro de triagem e coleta seletiva no 

município de Santa Rita do Sapucaí – MG. 
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1.3 OBJETO DE ESTUDO 

O presente estudo é realizado em Santa Rita do Sapucaí, um município da 

Mesorregião do Sul e Sudeste de Minas, no estado de Minas Gerais (MG), no Brasil. 

A cidade foi fundada em 24 de maio de 1892 e é conhecida como “O Vale da 

Eletrônica” devido aos centros educacionais e empresas dessa área situados na 

cidade. 

Abaixo segue representação cartográfica do município de Santa Rita do Sapucaí, 

conforme a figura 1. 

Figura 1 - Localização de Santa Rita do Sapucaí 

 

Fonte: Google Maps (2019) 

Possui uma área de aproximadamente 353 km2, com uma população estimada, 

segundo o IBGE (2019), de 43.260 habitantes, representada pela figura 2 na página 

seguinte. 
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Figura 2 - Santa Rita do Sapucaí 

 

Fonte: Google (2012) 

Com amparo da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que foi 

concebida na Lei Complementar nº 03 (14 de setembro de 1994), como secretaria 

Municipal de Infraestrutura que tornou – se Secretaria Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbano, através do Artigo 2º da Lei Complementar nº 058/2005 (13 

de outubro de 2005). 

A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano está localizada na Praça 

Dr. Delfim Moreira, nº 70 – Família Andrade em Santa Rita do Sapucaí. 

A Secretaria compõe – se das seguintes divisões: 

a) Divisão de Planejamento, Engenharia e Projetos; 

b) Divisão de Obras; 

c) Divisão de Serviços Gerais; 

d) Divisão de habitação; 

e) Divisão de transporte. 
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O organograma é um gráfico que possui uma visualização mais clara da estrutura 

hierárquica de uma organização. A figura 3 é o organograma da Secretaria Municipal 

de Obras e Desenvolvimento e está representada na página seguinte. 

Figura 3 - Organograma 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (2019) 

São atribuições do Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, 

conforme a Lei Complementar nº 04/94 (15 de dezembro de 1994) e suas decorrentes 

alterações: 

a) Dirigir o expediente das áreas da Secretaria de Infraestrutura; 

b) Prestar assessoria ao Prefeito em todas as matérias de sua competência; 

c) Subscrever atos e regulamentos referentes à sua área; 

d) Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos; 

e) Apresentar ao Prefeito relatório anual ou periódico dos serviços realizados em sua 

área; 

f) Administrar os convênios repassadores/geradores de recursos financeiros, com o 

Estado, União, entre outras entidades. 

g) Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocado. 
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h) Assegurar – se da implantação e realização dos Programas e Planos relacionados 

à infraestrutura.  

A figura 4 é a fachada da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. 

Figura 4 - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano 

 

Fonte: Google Maps (2017) 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LIXO 

O lixo é um conceito bem polêmico, de um enfoque semântico, que pode certificar – 

se que seria todo o material inutilizado, ou seja, tudo aquilo que “se joga fora”. Um 

outro conceito que define o lixo é como sendo as “sobras” no processo produtivo. 

(CARVALHO E OLIVEIRA, 2010). 

A palavra lixo é decorrente do termo latim lix, que tem como interpretação de cinza. 

Segundo Carvalho e Oliveira (2010) o lixo pode ser considerado todo os tipos de 

resíduos sólidos resultantes das práticas ou do material considerado inútil ou 

irrecuperável pelo usuário. 
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Todo o lixo produzido por um cidadão comum, geralmente, acaba sendo levado para 

os lixões, o que contribui para o aumento da poluição e também, impulsiona a 

ocorrências de alagamentos.  

A composição e a quantidade de lixos que são gerados por habitante variam conforme 

o nível de desenvolvimento dos países.  

A tabela 1 representa a coleta de lixo no Brasil considerando – se apenas os domicílios 

urbanos, em 2015, era de, aproximadamente de 90,8%. Este percentual ainda não é 

satisfatório, representa um avanço em relação aos valores de 2007 (83,3%). Estes 

dados escondem grandes diferenças regionais. (ABRELPRE, 2015). 

Tabela 1 - Índice percentual de coleta de lixo no Brasil 

 

Fonte: Abrelpre (2015). 

 

2.2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 10.004) resíduos sólidos 

é melhor entendido como: resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que tornam - 

se das práticas de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços de varrição. Estão incorporados nesta definição também, os lodos oriundos 

de sistemas de tratamento de água, aqueles que são realizados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, assim como determinados líquidos das quais suas 

características tornem irrealizável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos de água, ou exijam para isso explicações técnicas e economicamente inviáveis 

em face à melhor tecnologia disponível.  

Segundo a Lei federal nº 12.305, decretada em 02 de agosto de 2010 conforme 

estabelecida por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), este conceito 
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pode ser assimilado como sendo o marco regulatório para resíduos sólidos elevando 

questões de cunho ambiental no Brasil, incentivando ações voltadas para 

sustentabilidade e fomento a inclusão socioeconômica dos catadores. De forma 

complementar, os rejeitos ou os lixos são resíduos sólidos que, logo esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis 

e economicamente viáveis, não apresentam nenhuma outra possibilidade de usou ou 

de utilidade que não o tratamento e a disposição final ambientalmente correta e 

socialmente justa (ACSERALD, 2004). 

Com o intuito de explicar o termo, Fadini e Barbosa (2001, pag. 9) propõe: 

“Chamamos de lixo a uma grande oposição de resíduos sólidos de diferentes 
origens, dentro eles o resíduo sólido urbano concebido em nossas 
residências. A taxa de geração de resíduos sólidos está referente aos hábitos 
de consumo de cada cultura, no qual se nota uma ligação estreita entre a 
produção de lixo e o por meio econômico de uma concedida população.” 

A geração de resíduos é algo peculiar da natureza humana que é originado das suas 

atividades cotidianas, na qual a finalidade se baseia em obter produtos para fins de 

sobrevivência, culturais ou até mesmo “em vão”, tornando seu valor cada vez mais 

inferior para o consumidor. 

A classificação dos resíduos sólidos possui particularidades que os caracterizam 

como origem, composição química, presença de umidade e periculosidade 

(toxicidade) conforme o quadro 1. 

Quadro 1 - Classificação dos Resíduos 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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É de grande importância classificá-los já que estão diretamente ligados aos impactos 

ambientais ao longo da história, intervindo significativamente no equilíbrio ambiental, 

como consequência, no bem-estar humano. 

Segundo a norma NBR 10.004/04 os resíduos classe I – perigosos, são aqueles 

resíduos que apresentam periculosidade ou características como inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, entre outros. Pode – se referir como tintas, 

solventes, pilhas, lâmpadas fluorescentes. 

Já os resíduos de classe II são os não perigosos e podem ser divididos em outras 

duas classes: tais como:  

Classe II A – Não inertes, são aqueles resíduos que não se encaixam nem como 

resíduos classe I e nem como classe II-B, capaz de apresentar propriedades como 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Pode – se dizer como 

exemplos as matérias orgânicas, papéis, lodos. 

Classe II B – Inertes: são aqueles resíduos que se desvendado de forma 

representativa através da NBR 10.007 e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente e não tiverem nenhum 

de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, executando-se o aspecto cor, turbidez, dureza e sabor. Como 

exemplo os entulhos, tijolos, materiais e construção.  

Segundo a Abrelpe (2017), a população brasileira anunciou um crescimento de 0,75% 

entre 2016 e 2017, na geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), enquanto a 

geração per capita de RSU obteve um aumento de 0,48%, conforme a figura 5. 

Figura 5 - Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 

 

Fonte: Abrelpe (2017) 
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Cada resíduo possui o seu tempo de decomposição, como mostra o quadro 2: 

Quadro 2 - Tempo de Decomposição dos Materiais 

 

Fonte: Adaptado da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2001). 

 

2.3 COOPERATIVA  

Segundo SEBRAE (2010): 

 “(...) uma Cooperativa se diferencia de outros tipos de associações de 
pessoas por seu caráter essencialmente econômico. A sua finalidade é 
colocar os produtos e ou serviços de seus cooperados no mercado, em 
condições mais vantajosas do que os mesmos teriam isoladamente.”  

Existem sete princípios do cooperativismo, são eles:  

a) o livre acesso e adesão voluntária;  

b) controle, organização e gestão democrática;  

c) participação econômica dos seus associados;  

d) autonomia e independência;  

e) educação, capacitação e informação;  

f) cooperação entre as cooperativas e  
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g) compromisso com a comunidade (BORGES e TEIXEIRA, 2004). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os catadores de resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis desempenham um papel muito importante na 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com o destaque 

em gestão integrada dos resíduos. Em tese, os catadores atuam nas atividades da 

coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e a comercialização dos 

resíduos recicláveis, com auxilio significativo para a cadeia produtiva da reciclagem. 

A atuação dos catadores de materiais é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego desde 2002. Em muitos casos, sua atuação é realizada sob condições 

precárias de trabalho. 

 

2.4 COLETA SELETIVA 

O poder público vem buscando escolhas para melhorar o descarte dos resíduos 

sólidos, sendo assim tendo um menor impacto no meio ambiente. Entre as escolhas 

está a coleta seletiva e a reciclagem dos materiais, obtendo empregos, rendas e 

reaproveitamento, diminuindo o impacto ambiental de aterros e lixões, agregando a 

inclusão socio produtiva (GRIMBERG E BLAUTH, 1998). 

No passado, a coleta dos resíduos sólidos não simbolizava um problema tão 

significante quanto atualmente, pois esses resíduos se decompunham naturalmente, 

pois tinham poucos habitantes, hoje em dia, esses resíduos vem crescendo de forma 

incontrolável, tendo descartes incorretos no meio ambiente. (STROH, 2009). 

Ainda segundo Stroh (2009), o método e a destinação desses resíduos é um dos mais 

importantes impasses socioambientais provocado pela sociedade moderna e a 

sociedade contemporânea, esses desafios vêm quebrando paradigmas. 

A coleta seletiva é dividia em quatro grupos, onde a mais usual, é a coleta em pontos 

de entrega voluntária (PEVs), que fica em lugares estratégicos, envolvendo uma maior 

capacidade de pessoas aos seu extemos, existe também a coleta de porta-a-porta, 

onde a mesma é feita por um agente público de limpeza ou cooperativas com 

catadores de resíduos sólidos. 
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Esses projetos de coleta seletiva, visa mudar o comportamento da sociedade em 

relação ao lixo gerado, mostrando alternativas para que o ser humano consiga 

contribuir para a preservação do ambiente, reduzindo os impactos ambientais e a 

saúde. Afirma Grimberg e Blauth (1988), afirmam que: 

“Existe uma certa confusão em torno do conceito de coleta seletiva. É comum 
as pessoas entenderem a coleta como sinônimo de separação de materiais 
descartados ou, ainda, como reciclagem. Há quem diga, por exemplo, que 
‘faz coleta seletiva’ em casa, mas queixa-se de que seu bairro ou sua cidade 
‘não tem reciclagem’. Outros garantem que “reciclam” seu lixo, mas que, 
infelizmente, ‘o lixeiro mistura tudo’” (p17). 

No Brasil, aproximadamente 240mil toneladas de lixo são produzidas por dia, e 

apenas 2% desse lixo é reciclado. Agora se for contabilizado a produção mundial, 

esses números são espantosos (LOUREDO, 2017, p. 01), por isso surgiu a criação 

dos 5R’s (repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar), que tem como propósito a 

mudança dos costumes da população com isso foi determinado algumas medidas 

para que possa alcançar a sustentabilidade ambiental, que segue abaixo: 

a) Repensar: Refletir sobre a utilidade desses resíduos esquecidos muitas vezes pelo 

ser humano, tendo impacto nos processos socioambientais, desde a matéria-prima 

até o seu descarte, controlando a cadeia e produção do consumo. Por isso surge 

algumas perguntas para os consumidores, citado por Louredo (2017): 

a) Você compra realmente o que está precisando? 

b) Você consome por impulso? 

c) Você não poderia aproveitar algo que já tem? 

Essas perguntas fazem com que os consumidores reflitam e repensem em suas 

atitudes na hora de efetuar uma compra, esses são enigmas que fazem repensar. 

Alkmin (2015, p. 35) faz uma síntese do Repensar ao dizer que “É o ato de pensar de 

novo, pensar duas vezes, refletir. Antes de efetuar qualquer compra refletir sobre a 

real necessidade da aquisição, se não está sendo levado a comprar por impulso”. 

b) Recusar: Recusar produtos que prejudicam a saúde, a não ser que seja essencial, 

adquirindo apenas os produtos para consumo necessário. Para Alkmin (2015, p. 35) 
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“Quando se recusa produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente contribui-se 

para um mundo mais limpo”. 

c) Reduzir: Consiste em reduzir o consumo da criação de lixo, dando prioridades a 

produtos onde a durabilidade tem um tempo maior, e sua composição é feita de 

materiais recicláveis, dando a opção de embalagens retornáveis. 

d) Reutilizar: Segundo LOUREDO (2017) reutilizar é fazer com que os produtos obtêm 

uma maior capacidade de utilização, fazendo com que duas ou mais pessoas utilizem 

o mesmo ao invés de ser descartado, tais exemplos como, transformar os papéis 

utilizados em rascunho, transformar garrafas em decoração. 

e) Reciclar: Reaproveitamento de algo já utilizado, transformando em um novo 

produto, sendo confeccionado para obter as mesmas características do produto 

anterior, diminuindo o custo de produção, fazendo com que os produtos artesanais 

ganhem reconhecimento. 

No Brasil, a primeira cidade a implantar a coleta seletiva foi em Curitiba no estado do 

Paraná. “Em termos de país, o maior exemplo dessa riqueza dos descartes é o Japão, 

que possui o ‘lixo tecnológico’ mais rico do mundo, onde se encontram até aparelhos 

eletrônicos mais ou menos em bom estado de conservação”. (SCARLATO; PONTIN, 

1992, p. 53). 

Segundo Ferreira (2011), a coleta seletiva diminui o impacto da produção de lixo que 

é jogado no meio ambiente, alguns dos materiais que compõem o lixo levam muito 

tempo para se degradar, tornando a coleta o meio mais importante para a reciclagem 

de possíveis matérias-primas que iriam se perder como lixo na natureza. 

Para Ferreira (2011), as vantagens da Coleta Seletiva: 

1) Aumenta a vida útil dos aterros sanitários; 

2) Reduz custos com a disposição final do lixo; 

3) Promove a geração de empregos e rendas; 

4) Melhora a limpeza da cidade; 
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5) Evita a contaminação do solo e das águas; 

6) Reduz o número de focos de mosquitos; 

7) Melhora a utilização de recursos naturais; 

8) Melhora a qualidade de vida da população; 

9) Reduz a infestações de pragas (ratos, baratas, gambas). 

Segundo CEASA – PR para a implantação da coleta seletiva envolve o 

desenvolvimento de três etapas: planejamento, implantação e manutenção. 

 

2.5 CENTRO DE TRIAGEM 

No Brasil, um estudo de resíduos sólidos, demonstra que cada brasileiro produz em 

média 1kg de lixo por dia (ABELPRE,2012). O destino muitas vezes é o lixão, 

depositando sobre o solo, sem medidas de proteção a saúde pública ou meio 

ambiente (CITTADIN, 2006). Conforme o estado, esse lixo pode chegar em níveis 

maiores, tendo uma maior diversidade, exigindo uma conscientização da sociedade, 

do poder privado e público para reduzir, modificar e tratar esses resíduos.  

Por isso vem a preocupação para onde esse lixo deve ser encaminhado, contudo, 

vem se criando algumas estratégias de gerenciamento, entre elas está o centro de 

triagem. 

O Centro de triagem é a unidade de tratamento que tem papel importante, onde os 

resíduos sólidos urbanos coletados são levados de maneira adequada para o 

tratamento. Esse centro de triagem mantem o controle da poluição, reduzindo os 

impactos ambientais, garantindo um ambiente menos poluente e um menor risco a 

saúde. Ela pode ser de três maneiras, sendo elas: 

a) Triagem manual: Esse tipo de triagem requer pouco investimento, mas apresenta 

uma baixa capacidade de produção, onde envolve a separação do lixo doméstico e a 

associações de catadores de lixo. É indicada para pequenas cidades, onde não é 

justificado ter uma triagem automática, gerando muitas vagas de emprego, obtendo 

um lucro melhor, mas se não tiver uma boa administração, acaba perdendo 
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investimento. É importante destacar que os caminhões não devem estar com os lixos 

compactados para essa operação, onde possa ocorrer uma má separação desses 

resíduos. (OLIVEIRA, et al. 2006). 

b) Triagem semiautomática: Esse tipo de triagem gera impacto otimista para o 

município, é indicada para municípios com população média, onde é possível ter a 

fusão da triagem manual com a semiautomática, aliando o trabalho de catadores de 

lixo a instalação de maquinários modernos, requer um maior treinamento dos 

funcionários, capacitando para manusear máquinas onde a parte da máquina 

automática do processo é programado para separar os resíduos pré-selecionados, 

separando apenas o que não for reciclável e retirando da esteira. 

c) Triagem automática: Esse tipo de triagem é indicado para cidades grandes, obtendo 

uma maior capacidade de lixo, essa triagem automatizada requer grande investimento 

e grande espaço para sua instalação, podendo trabalhar até 24/dia, sendo feita com 

grande qualidade de maneira mais confiável tendo uma melhor comercialização. Essa 

triagem não é feita com os catadores locais, pois necessita de um profissional mais 

qualificado. Um centro de reciclagem automática que separa em média 250 toneladas 

de lixos/dia, exige um investimento aproximadamente de R$20,2 milhões (SAMPA, 

2014).  

Seja o centro de triagem manual, semiautomática, automática, é indispensável o uso 

de esteira no transporte, que podem ser montadas por motores de indução, onde pode 

ser feito a separação desse material.  

Os insumos coletados na triagem, pode ser comercializado novamente, conforme a 

demanda do mercado (MAGALHÃES, 2008). Quanto maior a sua separação, melhor 

será o seu valor agregado na reciclagem, maior o montante para venda. 

 

2.6 RECICLAGEM  

A reciclagem pode ser feita de diversas maneiras e com vários tipos de resíduos, mas 

de acordo com o material reciclado, existe um tipo de técnica e processos. Abaixo 

listamos alguns exemplos principais de reciclagem que tem a sua importância no meio 

ambiente e sociedade. 
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2.6.1 Reciclagem do papel 

O papel é o mais usado entre nós, que constitui em uma categoria de pasta misturada 

pelo entrelaçamento de fibras vegetais (celulose). 

Pode ser consumido de duas maneiras, doméstica ou industrial. Em ambos casos é 

significativo, pois contribui para redução e exploração dos recursos (madeira e água), 

e o desmatamento. A reciclagem do papel é de grande importância, já que a redução 

dos recursos naturais vem crescendo de forma estrondosa (WALDMAN, 2003, P.6).  

Reciclagem industrial do papel: Neste caso, os matérias coletados são separados de 

acordo com seu tipo e enfardados. Logo após a separação, esses resíduos são 

levados para um grande tanque cilíndrico, onde são misturados esses papeis e 

repassando para uma pasta de celulose, sendo eliminadas as impurezas. E em 

seguida uma depuração é feita para eliminar possíveis grânulos, sendo assim feito o 

fortalecimento da ligação das fibras, fazendo com que esse papel volte de forma 

reciclável ao mercado. (MORENO, 2007, p.39). 

Reciclagem doméstica do papel: Neste processo, o papel também é reciclado através 

de um processo simples, onde o necessário é o papel utilizado, tela de nylon, água e 

cola branca. Primeiramente esse papel é picado e colocado em um recipiente com 

água, onde ele fica de molho por 24 horas, após essas horas, esse resíduo é levado 

para um tubo cilíndrico parecido com um liquidificador, onde será misturado com água, 

cola branca. Após essas etapas, ele dá origem a uma massa homogênea, onde é 

retirado com a tela de nylon e deixar secar de forma natural, indo para o mercado 

novamente. 

 

2.6.2 Reciclagem do plástico 

Segundo Mortimer; Machado (2010) os plásticos são obtidos normalmente pelo 

petróleo, basicamente por ser em plásticos moldados. Eles são de origem natural ou 

sintética, e pode sem divididos em dois grandes grupos, de acordo com sua eficiência 

de fusão:  

a) Os termoplásticos que podem ser moldados várias vezes, por meio da elevação de 

temperatura e pressão, que permitem ser reciclados e utilizados novamente. 
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b) Os termorrígidos, podem ser moldados apenas uma vez, devido as químicas e 

transformações no seu processo, impedindo de se repetir o ciclo produtivo. 

Os polímeros são utilizados na indústria desde a embalagem, chegando até em 

dispositivos eletrônicos e peças automotivas. Atualmente as principais classes de 

polímeros são: 

Segundo FELTRE (2004), polietileno de alta densidade: PEAD: Polietileno simples de 

ser processado devido ser opaco, resistente a fortes agentes oxidantes e substâncias 

químicas, sendo utilizados em embalagens de uso doméstico, produtos de limpeza e 

óleos automotivos. 

Polietileno de baixa densidade: PEBD: Polietileno de baixa condutividade elétrica e 

térmica, tendo capacidade de manter as preferencias excelentes mesmo sujeito a 

temperaturas inferiores a 60º C, possuindo várias características mecânicas, sendo 

utilizados em embalagens de sacolas de supermercados, sacos de lixo, e isolante de 

fios de pequenas peças entre outros. (FELTRE, 2004). 

Polipropilenos: PP: Possui alta resistência mecânicas a baixas temperaturas, sendo 

esterilizado com óxido de etileno e raios gama. Abaixo de 80º C, tem uma boa 

resistência química a ácidos e bases, sendo utilizado em embalagens de alimentos, 

frascos, películas entre outros. (FONSECA, 2010) 

Ainda segundo Fonseca (2010), poliestirenos: PS: É um isolante elétrico de grande 

peso molecular, possuindo alta resistência mecânica, sendo sensível a luz UV, 

podendo ser translúcido ou opaco. Pode ser injetado, extrudado, sendo utilizados em 

embalagens de brinquedos, pratos, copos bandejas entre outros. 

Policloretos de vinila: PVC: É um excelente isolante térmico, acústico e elétrico. É mais 

conhecido como vinil, podendo assumir duas formas, rígidas e flexíveis, por causa de 

seus aditivos, sendo utilizados em mangueiras, tubulações de água, revestimento de 

cabos entre outros. (BARBOSA, 2004) 

Segundo Barbosa (2004), politereftalatos de etileno: PET: É divido em duas categorias 

de PET, o C-PET – PET cristalino e o A-PET- PET amorfo. O C-PET é um material 

opaco, resiste a produtos químicos, possuindo uma baixa resistência a impactos, mas 

uma boa resistência mecânica. Não é recomendado como isolante em altas 
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frequências, exemplo elétrico. O A-PET é mais resiste a impactos e menos rígido e 

transparente, sendo utilizados em garrafas de bebidas, películas eletrônicas, chapas, 

cosméticos entre outros. 

Através da reciclagem dos plásticos, pode ser feito diversos produtos, tanto nas 

indústrias ou confecções artesanais de acordo com o quadro 3. 

Quadro 3 - Tipos de Plásticos 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

2.6.3 Reciclagem do metal 

Os metais são manipulados nas empresas para a fabricação de vários produtos, 

desde latas até peças automotivas. Eles são elementos sólidos, químicos e cristalinos. 

São divididos em dois grandes grupos: Ferrosos e não ferrosos, onde essa separação 

é justificada pela base de ferro e principalmente o aço. E entre os metais não ferrosos, 

é destacado o chumbo e alumínio, já que os dois tem as ligas como latão e bronze. 

(BRASIL; SANTOS, 2004, p.86). 

A reciclagem do metal é muito importante para a redução dos impactos ambientais, 

pois sua decomposição é demorada, podendo chegar a 500 anos. Com a reciclagem 

desses metais, reduz a busca por minérios de ferro contribuindo para o aspecto 

socioeconômico, gerando empregos para cooperativas, recicladores e catadores. 

Esses metais ao serem descartados no aterro ou lixão, causam grandes problemas, 

como risco de enchentes, poluição do solo e água entre outros.  



32 
 

A reciclagem do metal é feita da seguinte maneira: O metal é separado de acordo com 

os tipos de metálicos coletados, passando por uma triagem eletromagnética. Logo 

após, são prensados e classificados de acordo com sua categoria, sendo triturado, 

derretido e fundidos em lingotes. E então, voltam ao mercado industrial como matéria-

prima. A grande vantagem do metal, que ele não perde suas características físicas 

durante o processo da reciclagem. 

 

2.6.4 Reciclagem do vidro 

O vidro é criado pela fusão de óxidos e derivados, é um composto inorgânico, sem 

fisionomia determinada e sem cristalização. A seu aproveitamento é bem extenso, 

originalizando a garrafa, pratos, copos, frascos, eletroeletrônicos, etc. 

A sua reciclagem coopera para a limpeza pública, diminuição dos lixos nos lixões e 

aterros, podendo virar decoração em vários lugares, além de reduzir a utilização de 

matérias primas e o consumo de energia. A vantagem do vidro é que é 100% 

reciclável, podendo ser utilizado várias vezes, sem obter nenhuma perda, sendo 

totalmente reaproveitável e gerando empregos (CESAR; DE PAULA; KROM, 2004, 

p.642). 

O vidro é levado para uma cooperativa, onde será separado por tipo e cor, passa por 

um processo de remoção de tampas e rótulos, extraindo as impurezas. Após esse 

processo, eles vão para o processo de moagem, permitindo sua reutilização 

novamente como matéria prima em processo produtivo. Essa produção consome 

menos energia, utilizando pouco CO2, onde contribui para prevenção do meio 

ambiente, prologando a vida dos aterros sanitários, reduzindo os gastos de coleta 

urbana (ABIVIDRO, 20011). 

 

2.6.5 Reciclagem do orgânico 

Os resíduos orgânicos são aqueles que se originaram do ser humano, são aqueles 

vindo de animais ou vegetais. Dentre eles deparam-se com restos de alimentos, 

ossos, grãos de folha, sementes de frutas, madeiras etc. 
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Este resíduo, dependendo do tanto que acumula, deixa-se um cheiro desagradável 

podendo tornar-se inatrativo, devido a sua composição. Se não tratado corretamente 

esses resíduos, cria-se um lugar favorável ao desenvolvimento de micro-organismos, 

sendo capaz de causar doença (NETO, 2007). 

Além disso, os resíduos orgânicos ajudam a proliferação de baratas, ratos, que são 

causadores de várias doenças. Sendo assim, esses resíduos descartados 

incorretamente devem ser tratados, não só como problema ambiental, mas como 

saúde pública também. 

A reciclagem dos orgânicos na maioria das vezes, se dá através da compostagem, 

que constitui a transformação dos resíduos orgânicos em adubos e fertilizantes, ou 

seja, são ricos em nutrientes naturais. Esse processo de compostagem incentiva a 

degradação desses resíduos através do seu acionamento em compartilhamentos, 

sendo usado bastante em jardinagem e agricultura, no melhoramento do solo. 

 

2.6.6 Reciclagem dos Infecciosos 

A separação desses resíduos infecciosos, tem que ser feita de maneira muito 

cuidadosa, já que contém um alto risco no grau de reciclagem, muito deles feito por 

empresas privadas direcionando para um local correto. 

Segundo Meldau (2012, p. 45), “o processo de segregação é feito através da 

separação dos resíduos no instante e local de sua geração”. Tendo em vista o 

cumprimento a resolução nº 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), esses resíduos devem ser isolados e separados conforme a seguinte 

classificação representada pelo quadro 4. 
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Quadro 4 - Segregação, Acondicionamento e Identificação 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

No grupo A, são os resíduos de riscos biológicos que possuem componentes 

biológicos com possível aparecimento de agentes, por seus atributos de maior 

concentração, podendo apresentar um alto risco de infecção. Exemplo disso são 

bolsas transfusionais, lâminas, sondas, tecidos e carcaças entre outras. 

(BIONURSING, 2008, p.32) 

No grupo B, são os resíduos químicos que podem expor risco a saúde do meio 

ambiente e pública, dependendo de atributos inflamáveis., toxicidade, corrosivo ou 

reatividade. Alguns exemplos são resíduos de materiais pesados, fixadores de raio x, 

medicamentos e reagentes de laboratório. (BIONURSING, 2008, p. 33) 

No grupo C, estão os materiais da atividade humana que inclua radionuclídeos em 

excesso de especificação nas normas da comissão nacional de energia nuclear, o 

CNEN. Exemplo é lítio, radioterapia, serviços de medicina nuclear. (BIONURSING, 

2008, p.35). 

No grupo D, estão os resíduos mais comuns que não apresentam muito risco 

biológico, radiológico ou químico, sendo equiparados aos resíduos domiciliares. 

Exemplo é fraldas, marmitex, copos, toalhas, etc. (BIONURSING, 2008, p.35). 
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No grupo E, estão os materiais que devem ser separados em coletor especifico, sendo 

eles agulha, materiais perfuro-constantes, ampolas de vidro, lâminas de barbear entre 

outros similares, tendo que ser preenchido somente 2/3 da capacidade do recipiente 

fornecido. (BIONURSING, 2008, p.36). 

 

2.7 PAYBACK 

Segundo Gitman (1997) os períodos de payback são frequentemente utilizados na 

avaliação de investimento. Trata – se do tempo necessário para a empresa resgatar 

o investimento inicial de um projeto, calculando com suas entradas de caixa. 

Esse método, segundo Senac (2004), constitui – se em apurar o período necessário 

para que um investimento liquide todos os gastos iniciais. Há um tempo para retomar 

o que foi investido e somente depois que o valor dos lucros se nivelarem ao 

investimento inicial que se pode afirmar que tal empreendimento está apresentando 

retorno. 

Payback nada mais é do que o número de períodos necessários para que o fluxo de 

vantagens supere o capital investido. O risco do projeto aumenta à medida que o 

payback se aproxima do final do horizonte planejado. SOUZA E CLEMENTE (2004). 

 

2.8 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

A taxa interna de retorno é considerada a técnica mais usada para avaliação de 

investimentos, é determinado como a taxa de desconto que iguala o valor presente 

das entradas de caixa ao investimento inicial referente a um projeto (GITMAN, 1997). 

A TIR simboliza a rentabilidade gerada pelo investimento. Segundo Santos (2001, p. 

154), a TIR é o percentual de retorno obtido sobre o saldo do capital investido e ainda 

que não foi recuperado. Matematicamente, a taxa interna de retorno é a taxa de juros 

que iguala o valor presente das entradas de caixa ao valor presente das saídas de 

caixa. 
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Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002) a TIR é a taxa do projeto que faz com que 

o valor presente líquido (VPL) do projeto seja nulo, ou seja, quando a taxa interna de 

retorno de um projeto de investimento for maior do que a TMA, este investimento pode 

ser considerado vantajoso e levará ao lucro. Se a taxa interna de retorno for menor do 

que a TMA, este investimento será desvantajoso, em razão disso não compensará o 

custo de oportunidade da empresa.  

A taxa interna de retorno iguala no instante zero, o valor presente das entradas com 

o das saídas previstas no fluxo de caixa. (GUERRA, 2006). 

A TIR é representada da seguinte forma:  

𝐹𝐶0 =  ∑
𝐹𝐶𝑗

(1+𝑖)𝑗
𝑛
𝑗=1   (1) 

Onde: 

FCj = Fluxo de caixa de ordem j, para 

J = 1, 2, 3, ..., n 

i = Taxa interna de retorno 

FC0 = Investimento Inicial  

 

2.9 SWOT 

Segundo Medeiros (2016) a avaliação da competitividade da organização é o primeiro 

ponto de concentração no seu direcionamento estratégico. Desta forma considera 

como competitividade, o resultado de uma disputa da instituição em confronto com 

seus concorrentes na busca de preferência do seu mercado. Para tornar-se 

necessário à análise do ambiente externo e interno para implementação dos pontos 

que podem favorecer ou não a empresa. 
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Figura 6 - Matriz SWOT 

 

Fonte: Medeiros (2016) 

Esses quatro pontos da análise SWOT (Figura 6) devem ser considerados antes de 

uma empresa produzir um conjunto realista e possível de metas e políticas. 

Entretanto, Porter (1989) afirma que se deve ter uma atenção especial ao ambiente 

externo, já que a essencial da formulação de uma estratégia é relacionar uma 

empresa ao seu meio ambiente. E, embora o meio importante seja muito amplo, 

abrangendo tanto forças sociais quanto econômicas, o aspecto principal a ser 

considerado é a concorrência do setor em que a empresa atua. 

Uma das maiores vantagens da análise SWOT é que cria – se informações e 

perspectivas que poder ser partilhadas entre as diversas áreas funcionais da 

empresa. (FERREL; HARTLINE 2009). 

A análise SWOT é de grande importância para qualquer organização em relação a 

conhecer o potencial e as ameaças que estão dentro e fora do ambiente da 

organização. Esta análise é de grande valor no planejamento da empresa auxiliando 

e contribuindo com as decisões a serem tomadas pelas organizações. (KOTLER; 

KELLER, 2007). 

 

2.10 CAPITAL DE GIRO 

Segundo Ukaegbu (2014), o objetivo da gestão do capital é garantir que a empresa 

esteja apta a pagar suas obrigações corretamente. 
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Ambrozini et. Al. (2014) salientam que a análise do capital de giro não deve se 

delimitar à análise estática do capital de giro liquido ou aos indicadores de liquidez 

tradicionalmente aplicados em análises de demonstrações financeiras. 

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), o investimento em capital de giro é o 

capital de giro próprio que complementa o necessário para a operação do 

equipamento ou da nova fábrica , sendo formado principalmente pelo estoque de 

matérias primas, produtos em elaboração e produtos acabados, além dos recursos 

disponíveis em caixa e para sustentar as vendas a prazo. 

 

2.11 PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL 

Segundo Martins (2003) o ponto de equilíbrio também pode ser obtido em moeda ou 

em quantidade produzida. Pode-se calcular o PEC de um produto apenas ou 

agregando vários produtos. 

Hansen e Mowen (2001) destacam que a análise PEC pode ser uma ferramenta 

valiosa para identificar a extensão e magnitude de um problema econômico pelo qual 

a empresa esteja passando, e ajuda-la a encontrar as soluções necessárias. De forma 

mais específica, a análise PEC permite que os gestores façam análises de 

sensibilidade ao examinar o impacto dos vários preços ou níveis de custo sobre o 

lucro.  

Wernke (2001) afirma que os gerentes precisam ficar em alerta com relação às 

limitações apresentadas no uso do ponto de equilíbrio. A técnica só deve ser utilizada 

em gestão de curto prazo e, não se pode pensar em um planejamento de longo prazo 

para empresas que não deem resultado positivo e não remunere os detentores de 

suas fontes de recursos. 

 

2.12 RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 

Hoji (2001) afirma que o ROI relaciona os investimentos efetuados com o lucro anual 

gerado por esses investimentos, ou seja, é a medida mais usada pelos gestores de 
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empresas e analistas, dispondo uma grande eficiência, já que o cálculo relaciona os 

rendimentos obtidos por um projeto com o valor total investido neste projeto. 

Para Tracy (2004) é um conceito muito genérico, que se aplica a qualquer medida de 

lucro ao longo de certo lapso de tempo, dividido pelo capital investido que 

efetivamente colaborou para a geração do lucro. 

De acordo com Gitman (1997), ROI é muitas vezes chamado de retorno sobre o ativo 

total da empresa, é que determina a eficiência global da administração quanto a 

obtenção de lucros com seus ativos à disposição. Quanto maior o ROI, melhor é. 

 

2.13 VALOR PRESENTE LÍQUIDO  

Segundo Gitman (2002) o valor presente líquido (VPL) é uma técnica sofisticada de 

análise de orçamento de capital, já que considera de forma explícita o valor do dinheiro 

no tempo. Seu valor é alcançado subtraindo do valor presente dos fluxos de entrada 

de caixa, o valor inicial do projeto. 

De acordo com Guerra (2006) o VPL de um fluxo de caixa consiste em calcular o valor 

presente de uma série de pagamentos e/ou recebimentos descontados a uma taxa, o 

valor do fluxo de caixa inicial. 

O método de valor presente líquido analisa os investimentos considerando o valor do 

dinheiro no tempo. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002), o valor presente líquido 

é o valor presente dos fluxos futuros de caixa menos o valor presente do custo do 

investimento. 

O VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido, sendo 

assim, um valor monetário que representa a diferença entre as entradas e saídas de 

caixas trazidas para o valor presente. É realizado com o uso da taxa mínima de 

atratividade (TMA) da empresa como taxa de desconto. (SANTOS, 2001). 

Para SENAC (2004) essa ferramenta é de grande importância quando se quer verificar 

investimentos mais relevantes e que tenham valores de receitas diferentes e de gastos 

nos vários exercícios compreendidos pelo investimento.  
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A determinação do valor do dinheiro no período e a utilização do fluxo de caixa 

descontado são pontos que necessitam fazer parte de uma análise de investimentos. 

O tempo influência na mudança do valor do dinheiro, já que é dependente de uma 

taxa de retorno e de um número de períodos. (SENAC 2004). A fórmula do VPL pode 

ser representada:  

𝑉𝑃𝐿 =  
𝐹𝐶1

(1+𝑖)1 +
𝐹𝐶2

(1+𝑖)2 + ⋯ +  
𝐹𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛  − 𝐹𝐶0 (2) 

Onde: 

VPL = Valor presente líquido 

FCn = Fluxo de caixa  

I = Taxa de desconto (TMA) 

FC0 = Fluxo de caixa inicial 

 

2.14 TMA  

Segundo Casarotto e Koppitke (2010) a TMA representa a taxa atrativa que os 

investidores esperam obter de um projeto, ou seja, é uma taxa de juros que representa 

o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento, para isso 

essa taxa tem que ser equivalente à rentabilidade de outras aplicações realizadas e 

de pouco risco.  

Para Lapponi (2000) existem quatro tipos de taxas de juros que são analisadas pelos 

investidores: 

a) taxa mínima requerida (TMA); 

b) taxa para aceitar ou rejeitar um determinado projeto; 

c) taxa esperada, ou seja, se a taxa está originária da projeção dos fluxos de caixa do 

projeto; 

d) taxa realizada que identifica a medida exata da rentabilidade do investimento.  
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De acordo com Souza e Clemente (2010) compreende – se como taxa mínima 

atratividade a melhor taxa, com baixo grau de risco, disponível para aplicação do 

capital em análise. A decisão de investir sempre terá pelo menos dois caminhos para 

serem avaliados, tais como: investir no projeto ou investir na taxa mínima de 

atratividade. Fica subtendido que o capital para investimento não fica mais no caixa, 

mas sim, aplicado à TMA. Desse modo, o conceito de riqueza gerada deve levar em 

consideração somente o excedente sobre aquilo que já se tem, ou seja, o que será 

obtido além da aplicação do capital na TMA.  

 

2.15 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (DRE) 

A demonstração de resultado contábil tem como finalidade fornecer o resultado líquido 

de uma aplicação evidenciando o confronto das receitas, custos, despesas. (CFC, 

1993). 

Segundo Marion (2009) a DRE é um demonstrativo contábil que gera informações 

relevantes através do confronto de despesas e receitas para a tomada de decisão, 

tendo como principais funções confrontar todas as despesas realizadas, assim como 

as receitas que foram recebidas pela empresa.  

Conforme Basso (2011), a demonstração do resultado do exercício é o relatório 

contábil que resume as operações que deram origem ao resultado de um determinado 

período ou exercício social.  

Esse demonstrativo relata a história da atividade da empresa durante um exercício 

social ou no decorrer de um exercício social ou no decorrer de períodos mais curtos, 

que podem ser, por exemplo, um trimestre ou um semestre. (SILVA, 2005). 

 

2.16 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Diante da gigantesca competição no mercado, é necessário que as empresas sejam 

corretas em suas decisões. O empreendedor precisa avaliar e estudar o investimento 

que irá suceder e obter informações úteis se o projeto pretendido possuir indícios 

positivos de retorno. A análise de viabilidade econômica e financeira é útil, pois busca 
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verificar a consistência e a rentabilidade de projetos de investimentos. (ZAGO; 

WEISE; HORNBURG, 2009). 

Segundo Veras (2001), a análise de viabilidade econômica e financeira integra o 

conjunto de atividades criadas pela engenharia econômica, que busca identificar quais 

são as vantagens esperadas em dado investimento para coloca-los em comparação 

com os investimentos e custos associados ao mesmo, a fim de verificar a sua 

viabilidade de implementação. A engenharia econômica é o estudo dos métodos e 

técnicas utilizados para a análise econômico-financeiro de investimentos. 

Casarotto Filho e Kopittke (1994) destacam que a decisão da implementação de um 

projeto deve considerar critérios econômicos (rentabilidade do investimento), critérios 

financeiros (disponibilidade de recursos e critérios imponderáveis (fatores não 

conversíveis em dinheiro). 

 

2.17 INVESTIMENTO FIXO 

Para Marion (1998), o investimento fixo é o conjunto de bens ou direitos determinados 

à manutenção da atividade principal da empresa, ou exercidos com esta finalidade.  

A decisão de investimento consiste em um conjunto de decisões visando dar à 

empresa a estrutura ideal em termos ativos (fixos e correntes) para que os objetivos 

da empresa como um todo sejam alcançados. (SANVICENTE, 1987). 

De acordo com Berti (1999), o investimento fixo são os valores consumidos ou 

aplicados, independentemente do fator de estar ou não estar produzindo, ou então, 

de estar produzindo maior ou menor quantidade de bens e serviços.  

 

2.18 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 

Os investimentos pré-operacionais são os gastos realizados antes da abertura do 

negócio como despesas com reformas, legalização da empresa, divulgação do 

lançamento, entre outros.  (DOLABELA, 2008). 
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Segundo o SEBRAE (2009), os gastos realizados antes do início das atividades da 

empresa, ou seja, antes que ela abra as portas e comece a vender. Esses gastos são, 

como por exemplo, despesas como reforma, instalação elétrica, troca de piso e 

pintura, ou mesmos as taxas de registro da empresa. 

Conforme Degen (1989) é importante que a análise financeira seja clara, por 

intermédio de dados e da própria descrição do negócio, para que não apareçam 

dúvidas capazes de arrebentar a credibilidade do plano de negócio.  

 

2.19 CUSTO DE MÃO DE OBRA  

Os custos com mão de obra são os gastos que a empresa possui com mão de obra 

para a transformação do produto ou serviço, os quais são classificados em mão de 

obra direta ou mão de obra indireta. (VIEIRA, 2010). 

Ainda para Vieira (2010), mão de obra direta é aquele referente ao pessoal que 

trabalha diretamente com o produto no qual está sendo elaborado, desde que possa 

haver a mensuração de quem executou o trabalho, sem ter a necessidade de qualquer 

adequação indireta ou rateio.  

Para Florentino (2003), os custos indiretos são aqueles que dependem de cálculos, 

rateios ou estimativas para serem divididos e adequados em diferentes produtos ou 

serviços.  

Os custos indiretos não podem ser espontaneamente atribuídos às unidades, 

necessitando de alocações para isso. (BORNIA, 2002). 

 

2.20 CUSTO COM DEPRECIAÇÃO 

Segundo Faro (1979), a depreciação pode ser abordada em em três óticas diferentes: 

sendo econômica, contábil e física. 

a) A econômica é a experiencia de gerar receitas pela obsolescência dos produtos, 

equipamentos e exaustão física. 
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b) Contábil é a aproximação do valor de registro contábil de probabilidade. 

c) A física significa a perda do valor provocado pelo desgaste do bem, envolvendo-se 

tanto os que provêm do uso normal quanto os que derivam da ação do tempo. 

Segundo HOLT (1971) e HENDRIKSEN (1982), pode perceber que a depreciação é 

um método sistemático de alocação de custos que recebem vantagens do ativo. 

Stickney e Weil (2001) e Kieso e Kimmel (2005) apontam que a depreciação é um 

processo de alocação de custos por tempo, e não uma tentativa de medir a perda de 

valor. 

 

2.21 CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO 

Para introduzir uma precificação pautada em custos, o gestor não precisar conhecer 

a demanda pelo seu produto, apenas seus custos. Contudo, essa facilidade não 

necessariamente lhe confere competitividade. (DIAS, 2006). 

Churchill e Peter (2007) destacam que a empresa pode descobrir que um preço 

bastante alto para cobrir os custos e proporcionar um lucro confortável é tão alto que 

os compradores se voltam para os produtos concorrentes ou substituídos. 

Com a evolução, os produtos revelaram ter outro tratamento, com consumidos mais 

exigentes e se importando menos com o preço e mais com as características do 

produto. (SARDINHA, 1995). 

Segundo Ratto (2004), para se mantar no mercado as empresas precisam reduzir 

seus preços e igualando com os seus concorrentes. Por muitas vezes não levam em 

conta os gastos, para a venda desse produto, causando dificuldades financeiras e até 

fechamento da empresa.  
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3 METODOLOGIA 

O método de pesquisa é um conjunto de ações sistemáticas e racionais que orientam 

a concepção de conhecimentos relevantes, expondo um caminho a ser seguido. 

Constitui – se na execução de procedimentos e técnicas que devem ser analisadas 

para a construção do conhecimento, com a finalidade de comprovar sua validade e 

utilidade nas diversas categorias da sociedade (MARCONI e LAKATOS, 2002; 

PRODANOV e FREITAS, 2013). Assim, o estudo possibilita ao pesquisador 

reconhecer, dentre outros, a abordagem de pesquisa a ser utilizada e escolher os 

instrumentos de coleta de dados e, planejar procedimentos de tratamento e análise 

das informações (VILAÇA, 2010).   

Como fragmento dos procedimentos metodológicos, uma pesquisa é capaz de ser 

classificada e identificada de diferentes modos. Uma forma tradicional, e adotada 

nesse trabalho, de classificar as pesquisas científicas é mostrada na figura 7 a seguir. 

De acordo com Barros e Lehfeld (2000), a pesquisa aplicada tem como incentivo a 

necessidade de gerar conhecimento para execução dos seus resultados com a 

finalidade prática que o modelo oferecido irá assegurar a análise de viabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

A pesquisa foi realizada através de uma abordagem qualitativa e quantitativa, no qual 

fez uso da pesquisa exploratória. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), esse tipo de 

pesquisa tem como objetivo de proporcionar uma maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.  

NATUREZA OBJETIVOS ABORDAGEM MÉTODO OU ESTRATÉGIA 

BÁSICA 

APLICADA 

EXPLORATÓRIA 

DESCRITIVA 

EXPLICATIVA 

QUALITATIVA 

QUANTITATIVA 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

PESQUISA - AÇÃO 

ESTUDO DE CASO 

 

Figura 7 - Método Adotado 
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A descrição apontada ao estudo com relação ao mecanismo fez uso do instrumento 

de estudo de caso, pois segundo Gil (2002) o estudo de caso é reconhecido pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a possibilitar o 

seu conhecimento aprofundado. Ele conta também com uma análise documental e 

referencial bibliográfico. 

Para alcançar os objetivos do trabalho foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Obras e Desenvolvimento dados levantados sobre a reciclagem em Santa Rita do 

Sapucaí a respeito da capacidade de armazenagem e redistribuição dos resíduos 

sólidos coletados no município. 

Após, estudou-se as vantagens de coleta seletiva e então, foi dado sugestões de 

implantação de coleta seletiva e ações de sensibilização para a população. As três 

fases basicamente de implantação foram mostradas. 

Logo após, foi levantado os valores estimados para a realização da análise de 

viabilidade da implantação do centro de triagem. Fora feito um levantamento de dados 

de custos sobre materiais, construção civil do barracão, mão de obra, equipamentos, 

custos fixos e variáveis para início do estudo e análise do valor presente líquido (VPL), 

taxa de retorno (TIR). 

Figura 8 - Método Seguido 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Atualmente a situação do sistema do serviço público de limpeza urbana e o manejo 

de resíduos sólidos do município de Santa Rita do Sapucaí é realizado pela própria 

prefeitura, onde é vinculado com a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano, no qual atende toda a área urbana e parte da zona rural. 

Em Santa Rita do Sapucaí é feita coleta de lixo diariamente, sem nenhuma separação 

entre os lixos recicláveis e orgânicos. São coletadas cerca de 25 toneladas por dia e 

750 toneladas por mês (quadro 5). Segundo a Secretaria Municipal de Obra e 

Desenvolvimento Urbano existe uma frota de 8 caminhões compactadores com 

capacidade de 48m³ por caminhão.  

Os resíduos sólidos urbanos são depositados em uma área de transbordo licenciada 

para este fim, próximo à rodovia BR 459 (sentido Pouso Alegre – MG). 

Quadro 5 - Pesagem Média dos Resíduos Sólidos 

Período da Pesagem Média da Pesagem Diária Pesagem Mensal 

20/01 a 20/02 25 Toneladas 750 toneladas 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (2019) 

Dentro de um período de 24 horas esses lixos coletados são encaminhados, através 

da utilização de caminhão caçamba de maior volume, ao aterro sanitário localizado 

no município de Itajubá e Administrado pelo Consórcio Internacional dos Municípios 

da Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário (CIMASAS). 

A CIMASAS tem como finalidade a implantação, operação e utilização de aterro 

sanitário destinado a correta disposição dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais 

e públicos. São associações formadas por entes da federação para resolução de 

problemas comuns. Têm personalidade jurídica própria, sendo capazes de gerir 

recursos e prestar serviços em todo o território de seus integrantes. 

A definição dos resíduos sólidos é realizada através da coleta e amostragem, porém, 

a amostragem de resíduos de toda a população pode tornar-se difícil.  

Os agrupamentos de uma população podem ser realizados conforme as 

características das edificações, densidades, poderes aquisitivos, costumes da 

população e tipos de acondicionamentos. 
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Tais agrupamentos foram estipulados em quatro classes sociais, definido como 

referência o salário mínimo base referente ao ano de 2019: 

a) Classe A: Renda acima de dez salários mínimos; 

b) Classe B: Renda entre cinco e dez salários mínimos; 

c) Classe C: Renda superior a dois e inferior a cinco salários mínimos; 

d) Classe D: Renda entre zero e dois salários mínimos; 

A porcentagem de cada classe social foi definida a partir do número de pessoas 

residentes em cada setor censitário conforme o quadro 6 abaixo. 

Quadro 6 - Agrupamento de Classes Sociais 

Classes População Residente Percentual da População 

A 0 0,00% 

B 3495 8,08% 

C 18.381 42,49% 

D 21.284 49,20% 

Não Considerado 100 0,23% 
Fonte: Autoria Própria (2019) 

Em seguida, na figura 9, nota – se os bairros que apresentam uma maior população 

das classes em Santa Rita do Sapucaí – MG. 

Figura 9 - Mapa de Identificação dos Setores e Classes Sociais 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (2019) 
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Para calcular os valores da proporção de cada tipo de material com relação ao total 

da amostra, é utilizada a equação abaixo: 

Proporção de material triado (%) = (massa do material / massa total da amostra).100 

Os valores do quadro 7 ilustram os dados obtidos na pesagem do material 

especificado durante o processo de caracterização física juntamente com a 

ponderação em função da porcentagem de contribuição das diferentes classes 

sociais. 

Quadro 7 - Resultado Gravimétrico da Característica dos Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (2019) 

A quadro 8 representa os resultados para a determinação de consistência dos 

resíduos, realizado com a triplicata de amostras, considerando o volume do tambor 

utilizado igual a 0,2 m³. 

Quadro 8 - Resultado para Determinação da Densidade dos Resíduos Sólidos Domésticos e 
Comerciais 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (2019) 
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As definições dos resíduos sólidos gerados por uma determinada população estão 

relacionadas aos aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos, climáticos, etc. 

Segundo a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, a matéria orgânica 

representa 41,78% dos detritos gerados no município e o percentual de rejeitos foi de 

38,10% (banheiros, guardanapos, entre outros). Os resíduos recicláveis 

representaram 20,12% do total de resquícios domésticos, como mostra a figura 10. 

Não há um programa de coleta seletiva no município, o que explica o elevado valor 

dos recicláveis na amostra, mesmo com a presença de catadores autônomos. 

Figura 10 - Resultado da Caracterização Geral dos Resíduos Sólidos Domésticos em Santa Rita do 
Sapucaí - MG 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (2019) 

Já a matéria orgânica comercial representa 49,91% dos resíduos gerados no 

município, conforme figura 11. O percentual de rejeitos foi de 18,6% (banheiro, 
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guardanapos e outros rejeitos). Os resíduos recicláveis representam 31,79% do total 

dos resíduos. 

Figura 11  - Resultado da Caracterização Geral dos Resíduos Sólidos Comerciais de Santa Rita do 
Sapucaí - MG 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (2019) 

A geração per capita relaciona a quantidade diária de resíduos sólidos urbanos 

gerados e o número de habitantes de determinada região. Segundo os dados do 

CEMPRE (2010), a geração média per capita de resíduos domésticos diferenciam 

em função do porte do município conforme o quadro 9, portanto Santa Rita do 

Sapucaí – MG é considerada uma cidade de médio porte.  

Quadro 9 - Geração Per Capita dos Resíduos Domésticos do Brasil 

 

Fonte: CEMPRE (2000) 
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A quantidade de resíduos coletados na zona urbana do município, segundo 

informações fornecidas pela prefeitura é de 25t/dia, assim foi feito o cálculo por 

número de habitantes. A zona rural não é atendida pela coleta convencional, não 

sendo possível o cálculo da geração per capita para a parcela da população composta 

nesta área, sendo apontada para efeito de cálculo a metade da geração per capita da 

zona urbana, conforme o quadro 10. 

Quadro 10 - Produção Per Capita Atual dos Resíduos Sólidos do Município de Santa Rita do Sapucaí 
- MG 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obra e Desenvolvimento Urbano (2019)  

Após a coleta de dados, a próxima fase da pesquisa é a de análise e interpretação.  

As análises dos dados procuraram detalhar de forma que, a questão central da 

pesquisa fosse respondida. Interpretando e analisando os dados adquiridos e 

fornecidos pela Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí e dos documentos pesquisados 

através de análise documental, comparados com teorias existentes a respeito do 

tema. 

Conforme a coleta dos dados, foram evidenciadas as quantidades de resíduos, 

divisões de classes, produção per capita de resíduos sólidos domésticos e comerciais 

de acordo com o Município de Santa Rita do Sapucaí. 

Assim sendo, o município de Santa Rita do Sapucaí possui uma área disponível para 

construção de centro de triagem com área de aproximadamente 13 ha, como mostra 

a figura 12. 
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Figura 12 - Vista Geral da Área da Prefeitura 

 

Fonte: Google Maps (2019) 

Depois de analisar os dados descritos acima chegamos ao desfecho que a melhor 

solução para o município de Santa Rita do Sapucaí é a implantação do Centro de 

Triagem e a Coleta Seletiva.  

 

4.1 CENTRO DE TRIAGEM 

O centro de triagem é uma unidade de tratamento e destinação final adequada dos 

resíduos sólidos urbanos, visando um maior controle da poluição, da contaminação e 

também, a minimização de seus efeitos ambientais. O centro é composto por uma 

série de edifícios que garantem o seu funcionamento, desde o administrativo até o 

operacional.  

O centro possui cinco módulos, tais como: 

1) Administração 

2) Vestiários 

3) Refeitório 
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4) Guarita e bazar 

5) Barracão. 

Foi desenvolvido um layout mínimo, figura 13 que conta com os edifícios em sua 

opção ampla, pátio de manobras dos caminhões, estacionamentos para carros e 

ônibus (funcionários e visitantes). 

Figura 13 - Planta do Centro de Triagem 

 

Fonte: Grupo de Trabalho Institucional MPPR/SEMA-PR (2013). 
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4.1.1 Módulo 1 - Administração 

Agrupam - se salas para escritório da administração, recepção, sala de reuniões.  

A sala da administração, como mostra a figura 14, deve ser posicionada rente à 

entrada para receber clientes (compradores de materiais recicláveis beneficiados), 

funcionários da prefeitura e outros visitantes. 

Figura 14 - Área da Administração 

 

Fonte: Grupo de Trabalho Institucional MPPR/SEMA-PR (2013) 

 

4.1.2 Módulo 2 - Vestiários 

O vestiário deve estar próximo à entrada principal do centro de triagem para minimizar 

a contaminação do associado/cooperado após seu horário de trabalho, assim como 

impedir o fluxo de pessoas sem uniforme no ambiente de trabalho, conforme a figura 

15. 
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Figura 15 - Área do Vestiário 

 

Fonte: Grupo de Trabalho Institucional MPPR/SEMA-PR (2013) 

 

4.1.3 Módulo 3 - Refeitório 

O local de alimentação dos associados/cooperados deve ser o mais distante do 

barracão e da compostagem dos resíduos e, deve ficar junto ao vestiário para 

higienização e troca de roupa, conforme figura 16, representada na página a seguir. 

Também deve possui em sua entrada um lavatório para destacar o cuidado da higiene 

pessoal. 
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Figura 16 - Área do Refeitório 

 

Fonte: Grupo de Trabalho Institucional MPPR/SEMA-PR (2013) 

 

4.1.4 Módulo 4 - Guarita e bazar 

É indispensável uma guarita de controle de acesso, de preferência com catraca 

eletrônica, para atender aos associados/cooperados, fornecedores, visitantes e 

clientes, figura 17. 

O espaço reservado para o bazar é uma sugestão, que pode ser usado para a vendas 

de objetos/acessórios retirados da linha de triagem, tais como: bijuterias, garrafas, 

eletrônicos e outros objetos recebidos em meio aos resíduos, mas que ainda estão 

aptos para o uso.  
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Figura 17 - Área da Guarita e Bazar 

 

Fonte: Grupo de Trabalho Institucional MPPR/SEMA-PR (2013) 

 

4.1.5 Módulo 5 - Barracão de Triagem 

O melhor é que esse espaço seja construído com estruturas pré-moldadas de 

concreto e as dimensões de acordo com o projeto. 

No desenho técnico, figura 18, é proposto o fluxo de resíduos e da produção.               

Os associados/cooperados se localizam de ambos os lados da esteira, separando os 

resíduos em barris de acordo com o material. Assim é separado todo o material 

reciclável dos rejeitos, que se concentram em um carrinho de mão ao término da 

esteira.  
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No final da esteira, o material que sobrar deve ser considerado como rejeitos. A 

matérias orgânica, também previamente separada em esteira própria para a divisão 

úmida, deve ser levada ao setor de compostagem, onde o tempo de sua 

decomposição é referente ao método de tratamento utilizado.  

 

Figura 18 - Área do Barracão de Triagem 

 

Fonte: Grupo de Trabalho Institucional MPPR/SEMA-PR (2013) 

 

Os rejeitos devem ser colocados em caçambas para serem encaminhados para o 

aterro sanitário e, se possível, prensados. Já o material reciclável, após a separação, 

deve ser prensado, empilhado, pesado e colocado na expedição para o seu 

transporte. 
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Para funcionamento adequado do barracão de reciclagem, devem ser utilizados 

equipamentos que facilitem o trabalho e manuseio dos resíduos, como os 

apresentados no quadro 11. Foi feita uma média desses valores pelo preço do site 

Mercado Livre. 

Quadro 11 - Equipamentos Internos 

 
 

Prensa Hidráulica 

 
Vertical 

capacidade 30t 

 

 

 
 

R$ 2.000,00 

 
 

Balança 

Mecânica, 
capacidade 

1.000Kg 

 

 

 
 

R$ 3.500,00 

 
Carrinho 

plataforma 

2 eixos, 
capacidade 

300Kg 

 

 

R$ 700,00 

Carrinho manual 
para transportes 
de tambores e 

bags 

 
Manual, 

capacidade 200L 
 

 

 

 
 

R$ 300,00 

 
 

Empilhadeira 
Simples 

Capacidade 
1.000Kg 

deslocamento 
manual energia 

de elevação 
elétrica 

 

 

R$ 4.000,00 

 
 

Esteira 
Transportadora 

 
Esteira 

automática de 
8m 

 
 

 
 

R$ 14.000,00 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

Existem três alternativas de barracão de triagem adotadas pelo PAC, em 2008, para 

aceitação de recursos aos municípios, bem como os equipamentos presumidos em 

cada solução, como mostra o quadro 12. 
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Quadro 12 - Área Estimada e equipamentos previstos 

ITENS BARRACÃO – CENTRO DE TRIAGEM 

Pequeno Médio Grande 

TAMANHO 300m² 600m² 1200m² 

 
 
EQUIPAMENTOS 

1 prensa 1 prensa 2 prensas 

1 balança 1 balança 1 balança 

1 carrinho 1 carrinho 2 carrinhos 

- 1 empilhadeira 1 empilhadeira 

1 esteira 3 esteiras 5 esteiras 
Fonte: Adaptado do PAC (2019) 

Os custos estimados para cada uma das alternativas de barracão são mostrados pelo 

quadro 13 abaixo, conforme o número de equipamentos necessários para o tamanho 

do barracão. Foi somado os valores de cada equipamento que foi obtido pelo quadro 

11. 

Quadro 13 - Custos Estimados 

ITENS BARRACÃO – CENTRO DE TRIAGEM 

Pequeno Médio Grande 

Equipamentos R$ 32.800,00 R$ 64.800,00 R$ 104.100,00 
Fonte: Autoria Própria (2019) 

O quadro 14, representado na página seguinte, demonstra um orçamento feito pelo 

Engenheiro Cívil Leoni Telles, dos módulos por metro quadrado (m²), com valores 

estimados (Out, 2019). Após a concepção dos projetos arquitetônicos, os demais 

projetos como (lógica, elétrico, estrutural, prevenção de incêndios), o responsável 

deve realizar uma pesquisa para o respectivo orçamento. 
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Quadro 14 - Orçamento por módulos (m²) 

ITEM MÓDULO QTDE. UNID. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1 Administração (sem 
ampliação) 

67,26 
 

m² R$755,99 R$50.847,89 
 

2 Vestiários (até 24 
cooperados) 

103,36 
 

m² R$755,99 R$78.139,12 
 

3 Guarita e Bazar 
(sem ampliação) 

87,78 m² R$755,99 R$66.360,80 

4 Refeitório (sem 
ampliação) 

37,24 m² R$755,99 R$28.153,06 

5 Barracão de 
Triagem 

597,38 m² R$755,99 R$451.613,30 

TOTAL R$ 675.114,17 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

O orçamento inicial para o centro de triagem é de R$ 739.914,17 (R$675.114,17 + 

R$64.800,00). 

Para analisar o ambiente interno e o ambiente externos foi criado uma Matriz SWOT 

(Quadro 15), onde foi determinado os pontos fortes e fracos e também, as 

oportunidades e as ameaças. 

Quadro 15 - Matriz SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Melhora a saúde da população 
Contribui para o bem do meio ambiente 

Educação Ambiental 
Catadores motivados e focados 

Boas Relações internas 

 
Alto investimento 

Conscientização da população 
Necessidade da coleta seletiva 

 

Oportunidades Ameaças 

Coleta seletiva solidária 
Concorrência baixa 

Convênio com empresas 
Aumento da demanda 

Falta na entrega dos resíduos 
Separação de forma inadequada 

Outros municípios com custo menor 
Novos entrantes 

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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4.2 SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA 

Para sugestão de implantação da coleta seletiva fez – se um estudo e observou – se 

que é necessário três fazes: planejamento, implantação e manutenção. 

 

4.2.1 Planejamento 

 É dividido em 5 passos: 

a) Primeiro passo é o envolvimento das pessoas e a sensibilização para que elas 

conheçam a importância da coleta seletiva. 

b) Segundo passo é o colaborador saber quantos resíduos são gerados no município, 

para onde eles são levados e descartados, visando a importância do tempo de 

decomposição e quais os benefícios. 

c) Terceiro passo é mostrar a importância da cooperativa e os materiais recicláveis 

para que a pessoa sensibilizada conheça e interessa em ajudar, a fim de evitar 

doenças, trazendo economia para a cidade. 

d) Quarto passo é quando o colaborador já está ciente dos benefícios, e questiona 

sobre quem fará a coleta, quais os dias da coleta, para onde será doado o material, 

quais os materiais mais coletados, como serão os caminhos dos recicláveis. 

e) Quinto passo é a “manutenção” diária, não deixando de sempre fazer mobilização 

e sensibilização de todos os envolvidos. 

 

4.2.2 Implantação 

É dividia em 4 passos: 

a)  Primeiro passo, são decididos os materiais que irão ser utilizados, os que devem 

ser comprados ou ajustado, tais como balanças, lixeiras, sacos plásticos, adesivos 

entre outros. 

b)  Segundo passo é o treinamento dos responsáveis pela coleta. 
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c) Terceiro passo é a elaboração de como funciona a coleta seletiva, utilizado 

cartazes, folhetos mostrando os horários da coleta, armazenamento e destinação. 

d) Quarto passo é sempre a integração das pessoas, com uma atividade diferenciada, 

palestras com café da manhã, mostrando sempre as informações de todo 

funcionamento atingindo o máximo de pessoas, para que essa data seja marcante. 

 

4.2.3 Manutenção 

Nessa fase é a parte onde tem o monitoramento da coleta, um levantamento periódico, 

e a divulgação para todo o grupo envolvido, mostrando os resultados, melhorando 

continuamente. 

Pode – se analisar que a implantação da coleta seletiva na cidade de Santa Rita do 

Sapucaí é de grande importância para a sociedade, pois geram várias vantagens para 

o meio ambiente, como a diminuição da poluição dos solos e rios, gerando economia 

no consumo de águas e energias, melhoraria a limpeza da cidade. Possibilita um 

maior reaproveitamento dos resíduos que podem ser reciclados e reaproveitados, 

diminuindo a quantidade de lixos coletados no município. 

Este tipo de coleta é primordial para o desenvolvimento sustentável do planeta. 

 

 4.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Para analisar a viabilidade do centro de triagem de resíduos sólidos foram utilizados 

os indicadores financeiros, TMA, VPL e TIR, sendo detalhados de maneira que se 

possa ver parte de cada investimento.  

Os valores abaixo são valores estimados de referências bibliográficas estudadas. 
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4.3.1 Investimentos Fixos 

Os investimentos fixos é uma série de decisões que são definidos no início do negócio, 

sendo assim equivale aos bens que a empresa deve adquirir na sua abertura, ou seja, 

o total de investimentos fixos seria de R$ 759.814,17, como mostra a tabela 15.  

O investimento reúne os gastos da montagem da empresa, tais como: equipamentos, 

instalações, móveis, entre outros. O investimento mais alto é a obra civil/instalações 

do centro de triagem. 

Quadro 16 - Investimentos Fixos Estimados 

Investimentos Fixos     

Despesas Pré-Operacionais      R$ 3.700,00 

Equipamentos de Informática     R$ 4.800,00 

Equipamentos/Software      R$ 600,00 

Obras Civis/Instalações     R$ 675.114,17 

Máquinas     R$ 64.800,00 

Móveis (mesas, cadeiras, escrivaninhas e outros)   R$ 8.800,00 

Veículos       R$ 0,00 

Outros       R$ 2.000,00 

Total dos Investimentos Fixos     R$ 759.814,17 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.3.2 Investimento Financeiro Em Capital De Giro 

O investimento em capital de giro foi analisado na continuidade da empresa, para que 

a mesma tenha uma forma de se preservar com seu serviço em dia, demostrado no 

quadro 17. 

Para calcular o capital de giro foi somado os custos fixos mais os custos variáveis. 

Quadro 17 - Capital de Giro 

Investimentos Financeiros (Giro)   

Capital de Giro (para cobrir os custos fixos e os custos variáveis 

no início do funcionamento) 
R$ 36.935,18 

  
Total dos Investimentos 
Financeiros       R$ 36.935,18  

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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4.3.3 Investimentos Pré-Operacionais 

As despesas pré-operacionais da organização são baseadas em gastos para a 

abertura da empresa, como mostra o quadro 18. 

Para esse cálculo foi considerado as despesas com os registros da empresa, da 

marca do produto, da patente e também as despesas de marketing. 

Quadro 18 - Pré-Operacionais 

DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS 

Registro da Empresa   R$ 1.000,00 

Registro da Marca do Produto R$ 700,00 

Registro da Patente do Produto R$ 1.000,00 

Despesas de P&DI     R$ 0,00 

Despesas de Marketing     R$ 1.000,00 

        

Total     R$ 3.700,00 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.3.4 Investimento Total  

O investimento total é efetuado de maneira a somar todos os gastos para começar a 

empresando, ou seja, é o somatório das tabelas 15, 16 e 17. Observa – se no quadro 

19 que o total de investimento é de R$796.749,35.  

Quadro 19 - Investimento Total 

TOTAL DO INVESTMENTO INICIAL (Capital de Giro + Fixos) R$ 796.749,35 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.3.5 Custos de Comercialização 

Os custos de comercialização são de maneiras a se pensar o quanto a empresa gasta 

para conseguir abrir e manter seu negócio, segue o quadro 20. 

Nessa parte engloba todos os gastos relativos da empresa, como: água, energia, 

internet, mão de obra, telefone, materiais de limpezas, entre outros, contudo é visto o 

total das despesas e custos fixos. 
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Quadro 20 - Custos de Comercialização 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.3.6 Custos Com Mão de Obra  

O centro de triagem irá dispor de 17 funcionários, que serão 2 para o administrativo, 

12 para a produção, 1 faxineira, 1 porteiro e 1 chefe de produção, onde o quadro 21 

mostra os seus respectivos salários e o total de despesas com mão de obra. 

Quadro 21 - Custos de Mão de Obra 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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4.3.7 Custo Com Depreciação  

O custo com depreciação na organização é calculado sobre o investimento que 

engloba todo o orçamento da empresa, ou seja, é multiplicado o valor do investimento 

fixo com as porcentagens de cada item como, depreciação, manutenção e seguros, 

como mostra o quadro 22. 

Quadro 22 - Custo de Depreciação 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.3.8 Demonstração de Resultados 

A demonstração de resultados (DRE) é um relatório que demonstra de forma resumida 

todas as operações realizadas pela empresa. Contudo, o DRE possibilita ter uma 

visão geral do resultado financeiro e permite extrair informações de grande 

importância, tais como: a receita bruta, receita líquida, a margem de contribuição, lucro 

líquido, entre outros, como mostra o quadro 23, representado na página seguinte. 
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Quadro 23 - Demonstração de Resultados 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.4 INDICADORES FINANCEIROS 

4.4.1 Ponto de Equilíbrio Contábil 

O PEC é calculado com os custos fixos dividindo pela margem de contribuição (receita 

líquida menos custos variáveis menos comissões), como mostra o quadro 24. 

Quadro 24 - Ponto de Equilíbrio 

PEC = 
R$ 437.822,17 

R$ 698.154,31 

 

PEC = R$ 525.248,31 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.4.2 Retorno Sobre o Investimento  

Para calcular o ROI é necessário dividir o lucro líquido pelo investimento inicial. 

O ROI significa o retorno sobre o investimento, ou seja, conforme o quadro 25, 32,67% 

do investimento será revertido para a empresa. 
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Quadro 25 - Retorno Sobre o Investimento 

ROI  =  
R$ 260.332,15 

R$ 796.749,35 

 

ROI = 32,67% 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.4.3 Payback 

O payback é o investimento inicial dividido pelo lucro líquido.  

Portanto, pode - se observar que o tempo para o centro de triagem ter o retorno da 

sua aplicação inicial é de aproximadamente três anos e um mês, como demonstrado 

no quadro 26. 

Quadro 26 - Payback 

PRI =  
R$ 796.749,35 

R$ 260.332,15 

 

PRI 3,1  

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.4.4 TMA 

Para o cálculo da TMA é multiplicado o valor do capital própria com o custo % e depois 

dividido pelo total do capital. Obteve – se uma taxa de 10% como mostra o quadro 27. 

Quadro 27 - TMA 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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4.4.5 Valor Presente Líquido 

O valor que se obteve do VPL foi de R$ 321.502,48 como mostra o quadro 28.  

Quadro 28 - Valor Presente Líquido 

VPL = R$ 321.502,48  
Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

4.4.6 Taxa de Retorno  

A taxa interna de Retorno (TIR) é a porcentagem de rentabilidade do projeto e foi 

demonstrada no quadro 29. Para interpretar o resultado da TIR tem que comparar 

com o resultado da TMA, pois o projeto é viável quando a TIR for superior a TMA, ou 

seja, é viável pois a TMA é de 10% e a TIR é de 23,94%. 

O número de período (n) foi estimado em 25 anos.  

 

Quadro 29 - Taxa de Retorno 

TIR = 23,94% 
Fonte: Autoria Própria (2019) 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou identificar a real situação dos 

resíduos sólidos, analisar a viabilidade econômica/financeira de uma implantação de 

centro de triagem e sugestões de implantação de coleta seletiva no município de 

Santa Rita do Sapucaí em Minas Gerais. Para isso, foi necessário realizar pesquisas 

sobre a situação do lixo no município e também realizar a revisão bibliográfica do 

tema, buscando os métodos mais eficazes para essas análises de investimentos.  

Como o centro de triagem ainda não existe em Santa Rita do Sapucaí, fez – se 

necessário realizar algumas projeções e estimativas de algumas premissas de 

mercado, entretendo com embasamento. 

Conclui - se o trabalho com o objetivo geral e específico finalizados. Foram 

identificadas as situações dos resíduos sólidos em Santa Rita do Sapucaí, onde não 

passam por nenhum tratamento. É feita a coleta do lixo diariamente, sem nenhuma 

separação e logo depois são levados para uma área de transbordo, próximo às 

margens da Rodovia BR459 e em seguida encaminhados ao aterro sanitário no 

município de Itajubá – MG que é administrado pelo CIMASAS.  

Em relação as sugestões de implantação da coleta seletiva concluem – se que seria 

de grande importância para a cidade de Santa Rita do Sapucaí, pois a separação do 

lixo permite a diminuição de quantidade de lixo produzido e o reaproveitamento de 

diversos materiais, ajudando a preservar ao meio ambiente e melhoria a vida de toda 

a população. As ações para sensibilizar a população contribui para mobilizar a 

comunidade para a sua participação na implantação da coleta seletiva, fazendo com 

que haja mudanças de hábitos e atitudes na vida de cada um da população.  

Em relação a análise de viabilidade foram identificados todos os aspectos pré-

operacionais e operacionais da empresa, tais como, investimentos iniciais, estimativas 

de custos, projeções de receitas. Em posse desses dados, foi possível a realização 

da análise de viabilidade, concluindo que a implantação do centro de triagem em 

Santa Rita do Sapucaí é viável, com um valor presente líquido de R$ 321.502,48 e 

uma taxa de retorno de 23,94% em um período de 25 anos.  
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à obtenção do tı́tulo de Bacharel em Engenharia
de Produção.

Orientador: Prof. Msc. Alexandre Fonseca Tor-
res

Coorientador: Profa. Msc. Caroline de Miranda
Borges

Santa Rita do Sapucaı́ - MG

2019
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RESUMO

O objetivo deste estudo é analisar o impacto do software Manufacturing Resources Planning
(MRP), na gestão de estoque de uma empresa do de equipamentos industriais do setor alimentı́cio,
a Prática S/A, localizada em Pouso Alegre—MG. A fim de não faltar determinados componentes
para montagem ou elaboração do produto final, não aumentando o estoque de matéria-prima.
O estudo de caso foi feito como uma pesquisa qualitativa e aplicada, trabalhando com análise
de dados, coleta de dados e interpretação das informações. MRP é software de estratégia de
integração e fomentação de informações de processos de negócio que são implementados utili-
zando computadores e aplicações modulares de software conectadas a um banco de dados central
que armazena e disponibiliza dados e informações de negócio. Ele é de extrema importância
para uma empresa, pois gera um grande aumento de produtividade com pequenas correções em
seus processos. Através da implementação de algumas ferramentas de controle de estoque, para
auxiliar e direcionar o caminho a ser seguido, chegando a uma conclusão de que muitos itens
estão divergentes, entre o saldo fı́sico e o saldo do sistema, e também o desenvolvimento das
estruturar de produtos de forma errada, assim influenciando diretamente diversos setores que
trabalham com a análise de matéria-prima e o cruzamento de estruturas do produto, foi necessário
o desenvolvimento de um plano de ação, um check list e investimento em equipamentos de
maior tecnologia para que se chegasse a uma solução definitiva para a empresa, gerando uma
diminuição de paradas de linha, a compra apenas do que se é necessário de matéria-prima e uma
maior eficiência do software.

Palavras-chaves: Manufacturing Resources Planning–MRP. Enterprise Resource Planning. Esto-
que de matéria-prima. Estratégia de integração.



ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the impact of Manufacturing Resources Planning (MRP)
software on the inventory management of a food equipment company, Prática S / A, located
in Pouso Alegre–MG. In order not to miss certain components for assembly or elaboration
of the final product, not increasing the stock of raw material. The case study was done as a
qualitative and applied research, working with data analysis, data collection and interpretation of
information. MRP is business process information integration and promotion strategy software
that is implemented using computers and modular software applications connected to a central
database that stores and provides business data and information. It is of utmost importance to a
business as it generates a large increase in productivity with minor corrections to its processes.
By implementing some inventory control tools to assist and guide the way forward, we come
to the conclusion that many items differ between the physical and system balance, as well as
the development of product structures wrong way, thus directly influencing various sectors that
work with the analysis of raw material and the crossing of product structures, it was necessary
to develop an action plan, checklist and investment in higher technology equipment to reach a
definitive solution for the company, generating a decrease in line stops, the purchase only what
is needed from raw materials and greater software efficiency.

Keywords: Manufacturing Resources Planning – MRP . Stock of raw material. Integration
strategy.
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4.2 MEDIÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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10

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Controlar estoques está ligado ao software Material Requirement Planning (MRP) pois ele

contribui para a redução de custos, o que impacta diretamente na maximização dos lucros de uma

empresa. Atualmente, as empresas que querem se manter competitivas no mercado precisam

de agilidade em seus processos, e o software MRP(MaterialRequirementPlanning) proporciona

agilidade no processo de planejamento, suas informações são de maior confiabilidade e reduz

custos.

Segundo Davis et al. (2001), indústrias com mais de 10 milhões em vendas anuais, em sua

maioria, necessitam de um sistema computadorizado para o controle por causa da velocidade em

que as empresas devem ter para reagir a constantes mudanças no sistema e do grande volume de

materiais, suprimentos e componentes, que são parte de linhas de produtos sempre em expansão.

O estudo do tema escolhido pela equipe será a análise das divergências do estoque de matéria-

prima,abordado através de um software do Enterprise Resource Planning (ERP), que visa

melhoria na gestão empresarial das empresas, automatizando os processos e integrando as

atividades de Vendas, Finanças, Contabilidade, Fiscal, Estoque, Compras, Recursos Humanos,

Produção e Logı́stica. Dentro do software, utilizaremos o MRP, uma ferramenta muito utilizada

no setor do Planejamento e Controle de Materiais (PCM), para fazer a análise de estoques

visando a redução do estoque de matéria-prima mantendo a produtividade (MOREIRA, 2012).

O PCM faz a requisição de matéria-prima (MP) de acordo com a demanda da empresa, mas

caso seja feita compra de MP em excesso, a empresa terá um estoque muito alto de MP, levando

consequentemente a ter custos de estoque. Caso a empresa compre uma quantidade de MP

menor que a necessária, a linha de produção poderá sofrer paradas. Assim mostra o quão esta

ferramenta é importante para as empresas, que buscam enxugar ao máximo qualquer tipo de

gasto desnecessário (MOREIRA, 2012).

Segundo Gonçalves (2013), com o auxı́lio do MRP as requisições de MP são mais assertivas,

tendo apenas o estoque necessário para atender a produção e possuir estoque de segurança. A

interação dos setores da empresa é necessária, desde os niveis de planejamento, até a integração

do setor comercial junto a estes setores.
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Na empresa objeto de estudo trabalha-se com a previsão de vendas passada pelo comercial e

dados com históricos de venda além de outras informações, o S&OP desenvolve o Planejamento

mensal de produção (PMP), e envia esta informação ao Planejamento e Controle de Produção

(PCP). Com a informação em mãos, o setor do PCP é responsável por construir um mapa de

produção separando o que será produzido por dia, detalhando dados do equipamento, como

modelo e tensão. Este mapa é enviado ao PCM, e assim irá fazer a análise da MP quando executar

o MRP. O MRP por sua vez fará análise comparativa entre o que a empresa já tem em estoque, e

o que foi planejado pelo PCP, cruzar dados, e ver se o estoque atende à demanda planejada para o

mês. Após análise de dados irá verificar com o setor de compras as MP faltantes para a produção,

sendo necessário colocar pedido, ou até mesmo adiantar algum pedido para atender a produção,

assim para que a organização funcione de forma eficiente e eficaz, é necessário planejamento e

controle dos processos (GUERRINI et al., 2014).

O MRP assim se torna de extrema importância para as empresas, tornando-as mais competitivas

e produtivas. Gerando diversas ecônomias desde um estoque mı́nimo até um Just in time (JIT),

utilizado pela Toyota, produção sob demanda sem estoques.

No entanto, o MRP depende de muitas informações para que seja um sistema eficiente, caso

contrário é inviável utiliza-lo, pois só terão informações incorretas. É necessário por exemplo,

ter comprometimento com o lançamento de dados no sistema, dar entrada e saı́da corretas de

MP, respeitar o FIFO para que não fiquem obsletos os materiais, realizar inventários rotativos,

ter estruturas corretas dos produtos, sistema RFID. Assim com todas inforamções corretas o

sistema se torna eficiente, caso contrário é um investimento de alto custo para a empresa, com

necessidade de treinamento, mas que não atenderá o proposito da aquisição do mesmo

O trabalho será feito na empresa Prática Produtos S/A localizada em Pouso Alegre – MG, a

Prática é uma empresa que vem crescendo muito no ramo de fornos de panificação, além de

máquinas de panificação e máquinas de refrigeração de alimentos congelados.

1.2 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desse trabalho é apresentar os apectos sobre o software Manufacturing Resources

Planning(MRP) e identificar as causas raı́zes do problema de divergências do estoque de determi-

nados itens e falta de outros na empresa e propor soluções para tal problema. Essa investigação
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será feita utilizando as informações contidas no MRP da empresa, se tais informações estão

corretas e o porquê destas divergências.

1.2.1 Objetivos Especı́ficos

a) Analisar os dados com as informações que serão coletadas, e identificar possı́veis di-

vergências entre o estoque fı́sico e o estoque do sistema;

b) Propor alternativas de utilização de tecnologias para melhorar o controle de estoque.

1.3 LIMITAÇÕES

O trabalho será limitado ao estudo e entendimento do MRP, focando ao máximo o entendimento

e melhoria da análise de estoques, com foco na redução de estoque de matéria-prima em uma

empresa localizada em Pouso Alegre – MG, fabricante de fornos industriais, máquinas de

panificação e máquinas de refrigeração.

1.4 JUSTIFICATIVA

Segundo Noé (1996), o sistema de controle de produção MRP , surgiu com o objetivo de executar

funções do planejamento computacionalmente, sendo mais preciso e rápido para se determinar

as ordens de compra e fabricação. Assim, trazendo mais eficácia e eficiência para todo conjunto

da cadeia de suprimentos, e para a redução dos estoques de MP é viável que seja analisado via

MRP. Um software que as empresas estão aderindo ao longo do tempo, tendo mais certeza e

assertividade com a previsão de pedidos, através do suporte do setor de S&OP que faz a previsão

futura de vendas. Com o MRP os materiais comprados são apenas os necessários para atender a

demanda e com uma certa margem de segurança dos produtos que são 80/20, ou seja, 80% da

riqueza estava concentrada em cerca de 20% da população assim tendo um estoque saudável dos

itens que tem giro, dando origem ao gráfico de pareto, do trabalho de Vilfredo Pareto, que foi

pioneiro no esforço de enunciar uma lei de distribuição de rendimentos (SLACK et al., 2009).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GERENCIMENTO DE ESTOQUE

Freitas (2008), considera a gestão de estoque uma das atividades chave para a administração da

empresa, pois ela está relacionada com a eficiência das empresa sem gerirem seus processos.

Para Borgesetal (2010), um bom gerenciamento de estoques ajuda na redução dos valores

monetários envolvidos, de forma a mantê-los os mais baixos possı́veis, mas dentro dos nı́veis de

segurança e dos volumes para o atendimento da demanda.

O Planejamento das Necessidades de Materiais - Material Requirements Planning - (MRP)

tem como objetivo controlar a produção e, segundo Corrêa et al. (1997, p. 71) “[...] programar

atividades para o momento mais tarde possı́vel de modo a minimizar os estoques carregados”.

O estoque mı́nimo auxilia para controlar a quantidade de peças existentes no estoque, destinada

a cobrir eventuais atrasos no suprimento, necessidades do controle de qualidade, trânsito e a

margem de segurança para flexibilidade do processo produtivo, para não afetar diretamente a

produção (PAOLESCHI, 2014).

Com base na visão de futuro das necessidades e disponibilidades do produto em questão, podemos

calcular os momentos e as quantidades que devem ser obtidas, de cada um dos seus componentes

para que não falte e nem haja excesso de nenhum material (CORRÊA et al., 2014).

O MRP é visto pelas organizações como um sistema que traz grande vantagem competitiva no

mercado atual onde as mudanças acontecem à todo momento e os clientes são exigentes com o

cumprimento dos prazos a eles prometido.

2.2 SOFTWARE ERP

O software ERP é um sistema que auxilia as empresas a gerenciar dados e informações a respeito

de suas atividades e processos. O ERP integra informações de todas as partes da organização. A

melhoria do processo pode ser medida utilizando-se os objetivos de desemprenho de operações

(qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo) (SLACK et al., 2009).

Considere-se geralmente que o ERP tem o potencial de aprimorar, de forma significativa, o

desempenho de muitas empresas em muitos setores diferentes. Isso ocorre, parcialmente, pelo
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aumento da visibilidade que a integração da informação acarreta, mas também em razão da

disciplina que o MRP impõe. (SLACK et al., 2009).

Sistemas de planejamento das necessidades de materiais normalmente exigem certos dados que

o programa MRP checa e atualiza. A Figura 1 mostra as informações necessárias para processar

o MRP assim como alguns de seus resultados.

Figura 1 – Esquema do planejamento e necessidade de materiais (MRP I).

Fonte: Slack et al. (2009)

Os sistemas de ERP permitem que as decisões e a base de dados de todas as partes da organização

sejam integradas, de modo que as consequências das decisões de uma parte da organização sejam

refletidas nos sistemas de planejamento e controle do restante da organização (SLACK et al.,

2009).

Um dos grandes atrativos para a adoção dos ERP é a possibilidade das empresas integrarem

e padronizarem as informações de diferentes unidades geograficamente dispersas, cada qual

atendida por um sistema de informações especı́fico. Permite ainda que haja padronização dos

sistemas das diferentes áreas da empresa (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).

Para Slack et al. (2009), o benefı́cio mais importante é o potencial que o ERP fornece à empresa

para permanecer ligada ao mundo exterior. É muito mais fácil para uma operação mover-se para

transações via Internet se ela pode integrar seus sistemas de Internet externos a seus sistemas

internos de ERP.
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2.3 MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING – MRP

O software MRP serve de embasamento para a pesquisa devido à sua agilidade e eficiência no

cruzamento de dados no que diz respeito ao estoque ideal nas indústrias. A Figura 2 ilustra o

MRP.

Figura 2 – MRP

Fonte: Vargas (2018).

Para Slack et al. (2009), o MRP é uma poderosa ferramenta que contribui com agilidade

às empresas calcularem as reais necessidades de matérias-primas a qualquer momento do

planejamento e controle da produção. Para atender esta demanda utilizam-se dos pedidos que já

foram confirmados pelos clientes. Se bem aplicada, nos ambientes de produção, essa ferramenta

se destaca pela redução das paradas das linhas de produção e custos de mão de obra operacional

agregada, devido à flexibilidade e agilidade. As empresas devem possuir um sistema flexı́vel de

produção que permita agir com maior rapidez na tomada de decisão para implantação de novos

produtos, com baixos lead times, e que atenda às necessidades dos consumidores que passaram a

exigir maior qualidade, maior produtividade e maior variabilidade aliada a um menor custo e na

data estipulada pelo cliente.

Segundo Tubino (2000), as empresas de bens e serviços que não adaptarem seus sistemas produ-

tivos para melhoria contı́nua da produtividade não terão espaço nesse processo de globalização.

Para atender as novas necessidades do mercado, as empresas com processos produtivos com
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baixa produtividade tiveram de racionalizar seus processos na busca de novas técnicas gerenciais

para manter a competitividade de seu negócio. Possuir um Planejamento e Controle da Produção

bem definido, de modo que sua eficácia seja considerada como grande impulsionadora na me-

lhoria dos processos é condicionante forte para permanência e sucesso de qualquer organização.

Slack et al. (2009) enfatizam que por mais bem gerenciadas que sejam as operações de uma

empresa, sempre cabem alguns melhoramentos no seu processo produtivo.

O papel do MRP é apoiar a decisão sobre a quantidade e o momento do fluxo de materiais

em condições de demandas e serviços. A experiência tem mostrado que um bom MRP pode

reduzir os nı́veis de estoque, liberando capital de giro e espaço fı́sico dizem que para ser uma

competidora no mercado atual, as empresas precisam de sistemas de PCP que tenham a habilidade

de determinar, transmitir, revisar e coordenar necessidades através de um sistema global da

cadeia de suprimentos (JACOBS et al., 2006).

Slack et al. (2009) afirmam que o MRP permite o cálculo de materiais quanto à quantidade e

necessidade: O MRP permite que as empresas calculem quanto material de determinado tipo

é necessário e em que momento. Para fazer isso, utiliza os pedidos em carteira, assim como

previsões de pedidos que a empresa acha que irá receber. O MRP verifica, então, todos os

ingredientes necessários para completar esses pedidos, garantindo que sejam providenciados a

tempo.

O MRP consigam calcular os diversos tipos de materiais que são necessários e em que momento

utilizá-los, garantindo que os mesmos sejam providenciados no tempo esperado, para que os

processos de manufatura possam executados. A empresa ao possuir um estoque ideal, conseguirá

atender seus clientes de forma mais eficaz, com um Lead Time de fabricação reduzido. No

entanto, muitas empresas ainda possuem estoques acima do necessário, pois a gestão de seus

estoques ainda é falha, deste modo têm que assumir espaços fı́sicos para estoques e gastos com o

mesmo (SLACK et al., 2009).

Segundo o autores Slack et al. (2009) a melhor maneira de conseguir um estoque ideal é

validando informações contidas em seus sistemas e banco de dados, como quantidade de itens

em estoque de cada matéria-prima, através de inventários diários, rotativos, mensais e anuais,

ter fornecedores de alta confiabilidade, já que muitos atrasam em seus prazos de entrega e

fornecem matéria-prima com defeitos. Isso faz com que algumas empresas ainda entendam de

forma errada qual é o real sentido de se implantar o software MRP, muitas assumem estoques de
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seus fornecedores, tendo que, além de manter estoque de seus produtos, ter estoque também de

matéria-prima de fornecedor não confiável.

Com o entendimento e alinhamento da ferramenta, começarão a exigir fornecedores de alto

padrão e inventários para correção de possı́veis erros. “Ao passarem a utilizar sistemas MRP,

muitas empresas anunciaram uma redução de até 40% nos investimentos em estoque, aproxima-

damente” (DAVIS et al., 2001).

2.3.1 Planejamento e Controle de Materiais - PCM

Toda empresa possui um depósito utilizado para armazenar seus materiais utilizados nas ati-

vidades desenvolvidas no seu cotidiano, seja uma indústria ou empresasde serviços, todas de

alguma forma possuem estoques. O estoque deve funcionar como elemento regulador do fluxo de

materiais da empresa, isto é, como a velocidade com que chega à empresa é diferente da que sai,

há necessidade de certa quantidade de materiais, que hora aumenta hora diminui amortecendo as

variações (PROVIN; SELLITTO, 2011).

Filho (2006) defende que a estratégia no planejamento e controle da manutenção identifica

com a competência, criatividade, velocidade, cultura de mudanças e trabalho em equipe são

caracterı́sticas básicas das empresas que buscam competitividade como razão de sobrevivência e

da satisfação plena de seus clientes. Essa busca pelo melhor se manifesta através da qualidade

intrı́nseca dos produtos, fundamentando decisões e ações na Polı́tica de Qualidade Total da

Organização.

2.4 PONTO DE PEDIDO

Grande parte das empresas trabalham com o Ponto de pedido. O ponto de pedido é a quantidade

em estoque que uma vez atingida, inicia o processo de compra ou produção, considerando

o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança. Dessa forma, a

Fórmula 1 para cálculo do ponto de pedido é:

PP = (CM ∗ TR) + ES (1)

Em que:

CM = consumo médio
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TR = tempo de reposição, que é o prazo de entrega do cadastro do produto

ES = estoque de segurança

PP = ponto de pedido

Figura 3 – Ponto de Pedido

Fonte: Vargas (2018).

Ao invés da análise pelo MRP, assim muitas vezes comprando MP que não será utilizada nas

próximas semanas, já que o PP faz o start na compra assim que o estoque é reduzido, já o MRP

faz compra sobre a previsão do que será produzido, portanto tendo um estoque ideal.

2.5 MRP II

O MRP II consiste em um plano global para planejamento e monitoramento de todos os recursos

de uma empresa de manufatura. É baseado em um sistema integrado, que contém uma base

de dados acessada e utilizada por toda empresa, de acordo com as necessidades individuais

funcionais. Entretanto, apesar de sua dependência da tecnologia de informação, que permitem

tal integração, o MRP II ainda depende das pessoas na tomada de decisões para fechar o ciclo.

Um sistema que desempenha mais ou menos a mesma função do MRP II é a optimized production

technology (OPT), ela é baseada na teoria das restrições, que foi desenvolvida para focalizar

a atenção nos gargalos de capacidade da operação. Ao identificar a localização da restrição

trabalha para removê-la e procurar outra restrição, a produção está sempre focalizando a parte que

determina o ritmo de produção. A OPT é uma técnica computadorizada que auxilia a programação

de sistemas produtivos, aos ritmos ditados pelos recursos mais fortemente carregados, ou seja,

os gargalos.
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2.6 GESTÃO DE DEMANDA

A gestão da carteira de pedidos e da previsão de vendas, tomadas conjuntamente, são denomina-

das “gestão da demanda”. A gestão de demanda engloba um conjunto de processos que fazem a

interface da empresa com seu mercado consumidor. Conforme apresentados a seguir:

a) Carteira de Pedidos: a função de vendas, na maioria das empresas, normalmente gerencia

uma carteira de pedidos dinâmica e mutante, composta por pedidos confirmados de clientes.

Para o processo de cálculo das necessidades de materiais do MRP, são de particular

interesse os registros do que, exatamente cada cliente pediu, em que quantidade e em que

momento.

b) Previsão de demanda: apesar das dificuldades, muitas empresas não têm alternativas -

devem obrigatoriamente fazer previsões. Para satisfazer à demanda por rapidez de entrega,

no momento em que o cliente coloca o seu pedido, a empresa já fez estimativas quanto aos

modelos.

c) Combinado de pedidos e previsões: a combinação de pedidos colocados e pedidos

previstos é utilizado para representar a demanda em muitas empresas. Ela deve ser a

melhor estimativa, em dado momento, daquilo que, de forma razoável, é esperado que

aconteça. No entanto, quanto mais você olha para o futuro, menos certeza há a respeito da

demanda.

Para refletir a provável demanda, uma previsão é feita, com base em dados históricos e nas

informações do mercado, embora diferentes tipos de empresas tenham diferentes perfis

em termos do mix de pedidos firmes (já em carteira) e pedidos previstos.

As empresas trabalham de formas diferenes, buscando sempre a melhor produtividade e o

seu estoque ideal, temos alguns exemplos abaixo:

Empresas que trabalham fabricando contar pedido(make-to-order);

Empresas que produzem para estoque (make-to-stock);

Empresas que trabalham totalmente sob encomenda (purchase-to-order).

d) Programa-mestre de produção: o programa-mestre de produção (Máster Production

Schedule – MPS) é a fase mais importante do planejamento e controle de uma empresa.

O MPS auxilia o momento certo em que os produtos finais devem ser produzidos. É

importante que todas as fontes de demanda sejam considerados quando o programa mestre

de produção é gerado.
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O programa-mestre de produção é constituı́do de registros com escalas de tempo que

contêm, para cada produto final, as informações de demanda e estoque disponı́vel atual.

Programas mestre de produção podem nivelar a produção ou acompanhar a demanda (MO-

REIRA, 2012). A Figura 4 exemplifica um programa-mestre de produção.

Figura 4 – Programa-Mestre de Produção

Fonte: Slack et al. (2009).

2.7 CHECAGEM DA CAPACIDADE DO MRP

O processo MRP necessita de um ciclo de realimentação para checar se o plano é atingı́vel e

se tem sido realmente atingido. O fechamento do ciclo de planejamento em sistema de MRP

envolve a confrontação dos planos de produção com a capacidade disponı́vel e, caso os planos

propostos não sejam viáveis em algum nı́vel, eles são revisados. Todos os sistemas MRP, com

exceção dos mais simples, são sistemas de ciclo fechado (MOREIRA, 2012).

O MRP é baseado na ideia do conhecimento dos componentes de determinado produto, dos

tempos necessários para sua fabricação, da carteira de pedidos, buscando calcular as quantidades

de materiais, a previsão de faltas e os suprimentos necessários para a produção dos referidos

produtos, sendo que é necessário a coleta de dados correta para o funcionamento ideal do

software (CORRÊA et al., 2019)

Eles utilizam três rotinas de planejamento para confrontar os planos de produção contra os

recursos produtivos em três nı́veis:
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a) Planos de necessidades de recursos (RRPs – resource requirement plans) envolvem a

análise do futuro de longo prazo , de forma a prever as necessidades de grandes partes

estruturais da unidade produtiva como o número, a localização e o tamanho de novas

unidades;

b) Planos de capacidade (RCCPs – Rough-Cut Capscity Plans), são usados no médio e

curto prazo para checar os programas mestres de produção contra gargalos conhecidos de

capacidade, nos casos em que estejam quebradas as restrições de capacidade. O clico de

realimentação nesse nı́vel confronta o MPS somente com os gargalos e os recursos chave;

c) Planos de necessidade de capacidade (CRPs – Capacity Requirement Plans) observam os

efeitos diários das ordens de trabalho emitidas pelo MRP sobre os estágios de processo de

carregamento individual.

2.8 PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

2.8.1 O Plano Mestre da Produção

Ao estudarmos a previsão de demanda e todo um planejamento integrado, procurando alinhar

a produção com a demanda ao menor custo possı́vel. É necessário identificar um conjunto

de alternativas de produção previamente selecionado e também da previsão de demanda para

um perı́odo de cerca de 6 a 12 meses, determina-se quanto será produzido em cada perı́odo,

contando com quais recursos, quanto se deixará em estoque, e assim por diante. Dessa forma, o

planejamento agregado fornece um quadro de referência para a busca e alocação de recursos:

mão-de-obra, equipamentos, materiais, máquinas, horas extras, subcontratações, etc. O nome

de Planejamento mestre de produção (PMP) é dado ao documento que diz quais itens serão

produzidos, e quanto de cada um, por um determinado perı́odo de tempo (MOREIRA, 2012). A

Figura 5 ilustra o PMP.

2.8.2 Objetivos da Programação e Controle da Produção

A partir do momento em que o Plano mestre de produção diz o que se vai fazer, quais produtos e

quanto de cada um deles será produzido. Começa então o problema de programar e controlar

a produção para obedecê-lo. Programar e controlar a produção são atividades marcadamente

operacionais que encerram um ciclo de planejamento mais longo que teve inı́cio com o Planeja-
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Figura 5 – Planejamento integrado com todos setores

Fonte: Adaptado de Russomano (2000).

mento da capacidade e a fase intermediária, onde é usado e estudado o MRP. Alguns objetivos

da programação da produção são:

a) Permitir que os produtos tenham a qualidade especificada;

b) Fazer com que máquinas e pessoas operem com os nı́veis desejados de produtividade;

c) Reduzir os estoques e os custos operacionais;

d) Manter ou melhorar o nı́vel de atendimento ao cliente.

Reduzir custos operacionais requer que sejam reduzidos os estoques de produtos acabados, de

matérias-primas e de material em processo, por sua vez, atingir a produtividade desejada de

pessoas e máquinas pode exigir um grau de ocupação desses recursos que acabe levando ao

aumento de estoques. Finalmente, manter ou melhorar o nı́vel de atendimento ao cliente pode

também levar ao aumento de estoques, contando com produtos acabados a pronta entrega, ainda

mais se a demanda for muito flutuante.
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2.8.3 Planejamento e Controle de Recursos

O planejamento e controle de recursos referem-se a gerenciar a alocação de recursos e atividades

existentes para assegurar que os processos da operação sejam eficientes e reflitam a demanda

do cliente por produtos e serviços. Na prática, planejar (decidir o que se pretende que aconteça)

e controlar (adaptar-se quando as coisas não acontecem como esperado) sobrepõem-se de

tal forma que, em geral, são tratados conjuntamente. É necessário ter sistemas concretos, com

informações corretas para fazer o planejamento dos recursos, uma interação de clientes que forma

uma ligação de informações de duas vias entre as atividades da operação e seus clientes; uma

interação de suprimentos que faz a mesma coisa para os fornecedores da operação; um conjunto

de mecanismos essenciais sobrepostos que desempenha tarefas básicas como carregamento,

sequenciamento, programação, monitoramento e controle; e um de decisão envolvendo a equipe

de operações e o sistema envolvido, que no caso deste trabalho, o MRP. É essencial que todos

estes elementos sejam eficazes por si e trabalhem junto (SLACK et al., 2009).

2.9 OPERAÇÕES ENXUTAS E JUST-IN-TIME

Segundo Slack et al. (2009) o princı́pio chave de operações enxutas significa mover-se na direção

de eliminar todos os desperdı́cios de modo a desenvolver uma operação que é mais rápida, mais

confiável, produz produtos e serviços de mais alta qualidade e, acima de tudo, opera com custo

baixo.

A abordagem enxuta de gerenciar operações é fundamentada em fazer bem as coisas simples,

em fazê-las cada vez melhor e em eliminar todos os desperdı́cios em cada passo do processo

Just-in-time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários.

E não antes para que não formem estoques, e não depois, para que seus clientes não tenham que

esperar, visa atender à demanda instantaneamente com a qualidade perfeita e sem desperdı́cios.

Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da

quantidade correta, no momento e local corretos, utilizando o mı́nimo de instalações, equipa-

mentos, materiais e recursos humanos. O JIT depende do equilı́brio entre a flexibilidade do

fornecedor e a flexibilidade do usuário. Ele é alcançado por meio da aplicação de elementos que

requerem um envolvimento total dos funcionários e trabalho em equipe (SLACK et al., 2009).

Uma filosofia chave do JIT é a simplificação, exemplificado na Figura 6.
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Figura 6 – Just-in-time

Fonte: Nogueira (2016).

2.10 ELIMINAR DESPERDÍCIOS

O desperdı́cio pode ser definido como qualquer atividade que não agregue valor. Dois mecanis-

mos simples são comumente utilizados em aprimoramento enxuto. Um “os sete desperdı́cios”,

preocupa-se em identificar o desperdı́cio como o primeiro passo no sentido de eliminá-lo; o

outro “os 5 Ss”, representa um conjunto simples de regras para reduzir o desperdı́cio (GHINATO,

2000).

2.10.1 Os Sete Tipos de Desperdı́cios

a) Defeitos

- processamento na produção de produtos defeituosos;

- processamento devido ao retrabalho de produtos defeituosos;

- materiais utilizados na ocorrência de produtos defeituosos e retrabalhos.

Causas:

- falta de objetividade na especificação do cliente com relação ao produto;

- processos incapazes;

- falta de controle de processo;

- incapacitação de pessoas ou pessoas não qualificadas;

- setorização ou departamentalização em vez de qualidade total;

- fornecedores desqualificados.
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Qualidade é fazer a coisa certa logo na primeira vez. Trata-se de prevenção e plane-

jamento, não de correção e inspeção. A má qualidade ou defeitos não só resultam na

insatisfação do cliente e danos à imagem da empresa, como também em desperdı́cios

devido aos custos e tempo envolvidos em repor um produto defeituoso. Sendo assim, a

melhoria contı́nua e medidas de prevenção são os meios mais eficazes para reduzir os

desperdı́cios causados por defeitos (ANTUNES, 2008).

b) Excessos de Produção ou Superprodução

- produzir mais do que o necessário;

- produzir mais rápido do que o necessário.

Causas:

- incentivos e metas por volume (vendas, compras, pagamento, PLR);

- aumento da capacidade do equipamento;

- desequilı́brio na linha de produção: Agendamento deficiente/mudanças;

- planejamento de produção deficiente;

- práticas contábeis de custos que incentivam o aumento de estoques.

A superprodução ocorre quando há maior produção do que a empresa pode vender,

resultado em um aumento no estoque de produtos acabados. A superprodução esconde

desperdı́cios, uma vez que muitos pensam que o estoque é considerado um ativo de valor

para a empresa, quando na verdade a maioria deles podem se tornar obsoletos ou implicar

em custos para mantê-los até que possam ser vendidos. Observe que existe ainda o risco

de eles não serem vendidos. O Just-in-time e as regras de Kanban são uma boa alternativa

para evitar o excesso de desperdı́cio referente à superprodução. Um fato importante é que

a aplicação de sistemas Lean favorece equipamentos de menor porte, em grande parte,

com o intuito de evitar a superprodução (SLACK et al., 2009).

c) Estoque

- estoque excessivo de produto final;

- estoque excessivo de matérias-primas e insumos.

Causas:

- produção excessiva;

- desequilı́brio na linha;

- grande tamanho dos lotes;
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- alto tempo entre o pedido e entrega do produto (lead time);

- alta taxa de retrabalho;

- falta de requisição de materiais e padrões de compras.

Os desperdı́cios de estoque podem ser originados na compra e armazenamento de

excedentes de insumos, materiais ou outros recursos. Eles também possuem origem no

excesso de materiais em processo (WIP ou Work-In-Process) acumulados. A principal

causa é, muitas vezes, devido à falta de planejamento e falta de desconhecimento do

departamento de compras com relação ao consumo real ou taxa de utilização de um

determinado recurso. Ter excesso de estoque significa um maior custo para a empresa,

ocupação de área, manutenção do inventário e do estoque. Reforçando novamente que

existe a possibilidade de se armazenar produtos obsoletos como ferramentas e materiais.

Para evitar o desperdı́cio é necessário um planejamento de compras eficiente e que após a

produção do produto o mesmo seja enviado diretamente ao cliente.

d) Espera

- ociosidade humana ou tempo de espera;

- ociosidade de equipamentos ou tempo de espera.

Causas::

- processos ou linhas desbalanceadas;

- força de trabalho inflexı́vel;

- superdimensionamento da equipe;

- não agendamento de máquinas para produção;

- tempo de setup longo;

- falta de material ou atraso.

O desperdı́cio referente ao tempo de espera ocorre quando os recursos (pessoas ou

equipamentos) são obrigados a esperar desnecessariamente em virtude de atrasos na

chegada de materiais ou disponibilidade de outros recursos, incluindo informações. Como

exemplo, podemos citar a situação em que um participante atrasa a reunião por perder

o horário e chegar atrasado. A espera de ferramentas para começar a trabalhar, de uma

assinatura para que um processo contı́nuo ou de um veı́culo atrasado para transportar os

trabalhadores para o local de trabalho, são bons exemplos também.

e) Transporte
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- movimento desnecessário de material;

- movimento desnecessário de ferramentas ou equipamentos.

Causas:

- planejamento da rota do produto ineficiente;

- fornecedores distantes da produção;

- fluxo complexo dos materiais;

- layout dos equipamentos ou das células ruim;

- local de trabalho desorganizado.

Quando qualquer recurso (pessoas, equipamentos, suprimentos, ferramentas, documen-

tos ou materiais) é movido ou transportado de um local para outro sem necessidade, está

sendo criado o desperdı́cio de transporte. Como exemplo podemos citar: o transporte

de peças erradas, o envio de materiais para o local errado ou na hora errada ou o envio

de documentos para lugares que não deveriam ser enviados. Uma maneira de reduzir o

desperdı́cio de transporte é criando um layout eficiente, onde os clientes são atendidos por

fornecedores próximos. Células que trabalham entre si ou servindo umas às outras, também

devem ser alocadas em proximidade para reduzir o desperdı́cio de transporte. Materiais e

ferramentas de algumas células de trabalho também podem ser movidos, realocados, ou

posicionados ao lado ou perto de usuários de outras células de trabalhos ou seus clientes

internos (LIKER; MEIER, 2007).

f) Movimentações nas Operações

- movimentos desnecessários dos trabalhadores.

Causas:

- layout ruim e ambiente de trabalho desorganizado;

- estoque ou células de trabalho desorganizado;

- instruções de trabalho não padronizadas ou não compreendidas;

- fluxo de materiais no processo não muito claro.

O desperdı́cio no movimento acontece quando ocorrem movimentos desnecessários do

corpo ao executar uma tarefa. Alguns exemplos: procurar, andar, flexionar, elevar, abaixar

e outros movimentos corporais desnecessários. Os trabalhadores cometem este tipo de

desperdı́cio quando procuram por ferramentas ou documentos ou quando seu local de
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trabalho está cheio ou desorganizado. Muitas vezes, o desperdı́cio de movimento atrasa o

inı́cio dos trabalhos e interrompe o fluxo das atividades.

Para reduzir a movimentação dos operadores, primeiramente é necessário analisar se

elas são necessárias ou não. As desnecessárias devem ser imediatamente trabalhadas.

Já para movimentações necessárias, é importante verificar se é possı́vel torná-las mais

práticas para o operador. Isto pode ser feito reorganizando o local de trabalho ou mesmo

redesenhando o layout da linha de produção.

g) Processamento

- processo que não agrega valor realizado pelo homem;

- processo que não agrega valor realizado pela máquina.

Causas:

- alta de objetividade nas especificações do cliente;

- mudanças frequentes na engenharia do produto;

- qualidade excessiva (refinamento);

- análise inadequada de valor;

- instruções de trabalho mal elaboradas.

Esta categoria de desperdı́cio refere-se aos processamentos que não agregam valor ao

item que está sendo produzido ou trabalhado. Exemplos são etapas adicionais que não

aumentam a qualidade do produto ou etapas que simplesmente adicionam excesso de

qualidade de que os clientes não necessitam. Documentação desnecessária é também uma

forma de desperdı́cio de processamento. Se for realizada uma análise criteriosa, é possı́vel

identificar atividades e tarefas dentro do processo que podem ser irrelevantes e que afetam

diretamente a produtividade e o custo da operação. Por este motivo é necessário analisar e

identificar em cada etapa a existência de gargalos e eliminá-los.

2.10.2 Classificação dos Métodos de Previsão

a) Qualitativos: Se fazem basicamente no julgamento de pessoas de que, de forma direta ou

indireta, tenham condições de opinar sobre demanda futura, como gerentes, vendedores,

clientes, fornecedores, etc.

b) Matemáticos (ou Quantitativos): São aqueles que utilizam modelos matemáticos para

se chegar aos valores previstos, subdivididos em Métodos causais e Séries temporais.
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Existem três nı́veis de planejamento, que são representados na Figura 7 abaixo:

Figura 7 – Nı́veis de previsão de demanda

Fonte: Camargo (2017).

A previsão de demanda ajuda as empresas a se prepararem além do perı́odo atual. Isso permite

que as organizações sejam mais eficientes ao alocar em seus recursos, obtenham vantagens

competitivas e avaliem seu próprio desempenho. Confira, a seguir, alguns outros benefı́cios.

2.11 RASTREAMENTO DE VENDAS

As empresas usam a previsão de demanda como base para fazer projeções de vendas. Esses

ı́ndices recebem muita atenção, pois são a fonte do fluxo de receitas do negócio. Por exemplo, se

uma loja de varejo espera uma demanda mais forte do que o normal para um determinado item

durante a temporada de férias, ela pode precisar contratar mais vendedores (MOREIRA, 2012).

2.12 ESTRATÉGIA

De acordo com Moreira (2012) todas as empresas buscam maneiras de se diferenciar dos

concorrentes. Ao prever a demanda para perı́odos futuros, elas podem alterar suas estratégias.

Por exemplo, ao monitorar a demanda do consumidor em relação a preços especı́ficos, é possı́vel

usar essas informações para fazer ajustes em suas polı́ticas de preços, com foco em itens de

margem mais alta ou em produtos que estão em alta procura.

2.13 CONTROLE DE CUSTOS

A previsão também permite que uma empresa controle seus custos de produção. Por exemplo,

uma empresa pode fazer um pedido antecipado de matérias-primas, para aproveitar o preço
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favorável, se for capaz de prever um aumento na demanda. Em outras palavras, a previsão de

demanda permite que a organização faça um orçamento adequado, tornando-a mais eficiente.

Além disso, é possı́vel justificar uma redução em certos investimentos se o cenário futuro assim

o indicar.

2.14 UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS

A utilização do RFID na cadeia logı́stica possui diferentes objetivos e funcionalidades para as

empresas, mas o mesmo intuito de oferecer suporte ao sistema de informação. Encontram-se

aplicações de RFID para controle de estocagem, identificação de cargas e contêineres, monitora-

mento e rastreabilidade no transporte, transferências de dados entre os participantes do processo

logı́stico, entre outros (ANGELES, 2006).

Existem algumas tecnologias que podem auxiliar em controles de inventários, auxiliando na

redução de custos, no aumento da produtividade entre outros fatores, no entanto o investimento é

muito alto em algumas tecnologias, a mais indicada é a tecnologia RFID, é uma tecnologia por

radio frequência, que identifica individualmente cada produto, além de registrar suas informações

técnicas. Por mais que demande um investimento maior do que as outras, ela traz vantagens

competitivas imensas, como por exemplo: Rastrear itens em tempo real, controle do estoque,

gerenciamento da cadeia de suprimentos, tudo isso de maneira rápida e segura, tendo uma maior

confiabilidade dos números em estoque.

2.15 FERRAMENTAS DE GESTÃO

Para Paladini (2005), “Nenhuma organização pode se dar ao luxo de ignorar a ferramenta

que vitaliza o mundo moderno. Todas as ferramentas que foram construı́das no decorrer do

desenvolvimento da história das organizações trazem algum tipo de benefı́cio para o processo

produtivo, mesmo que não sejam implantadas na sua ı́ntegra”, tais ferramentas auxiliam em um

desenvolvimento empresarial de forma mais rápida e concisa.

Segundo Carvalho e Paladini (2012), o DMAIC é uma ferramenta que tem por finalidade iden-

tificar, quantificar e minimizar as fontes de variação de um processo, bem como sustentar e

melhorar o desempenho deste processo após seu aperfeiçoamento. Outras ferramentas dentro do

DMAIC dão o embasamento do estudo, como diagrama SIPOC, matriz GUT, ferramenta dos

5 porquês e também o gráfico de Pareto, elas auxiliam para direcionar todo o estudo dentro da
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empresa, ajudando a definir prioridades, detalhar processos, evidênciar a causa raiz do problema.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

No que se refere aos métodos de pesquisa, os artigos que foram experienciados e identificados

por Gupta et al. (2006) foram classificados em 7 categorias: Estudo de caso, pesquisa de campo,

pesquisa qualitativa, survey, pesquisa com dados secundários e experimentos. A presente pesquisa

pode ser classificada como aplicada do ponto de vista de sua natureza. Em relação aos seus

objetivos, a pesquisa é descritiva. Sua abordagem é predominantemente qualitativa, por se tratar

de um estudo de caso. Segundo Cauchick-Miguel (2012), a abordagem qualitativa surgiu como

alternativa para a abordagem quantitativa. Na abordagem qualitativa, a realidade dos indivı́duos

envolvidos na pesquisa. E estudando através de artigos e livros para entender melhor sobre o tema

abordado, criando familiaridade e buscando o entendimento do funcionamento das aplicações.

Os estudos serão feitos na empresa Prática Produtos S/A situada em Pouso Alegre – MG, a fim

de entender o funcionamento dos estoques de matéria-prima da mesma. Segundo Yin (2001), o

estudo de caso vem sendo uma estratégia comum de pesquisa em vários campos, em especial de

processos organizacionais e administrativos, devido à necessidade de se compreender fenômenos

complexos. Foi utilizada a ferramenta DMAIC para fazer toda análise do problema estudado,

seguindo por algumas atividades como, definir o problema, mensurar o tamanho do problema,

fazer a análise e dados, implementar e controlar a implementação, utilizando de ferramenatas

como Ishikawa, diagrama de Pareto, matriz de GUT, todas para embasar a pesquisa. A Figura 8

apresentada o fluxo de atividades do projeto.

Figura 8 – Fluxograma de atividades

Fonte: Autores (2019).
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

4.1 APLICAÇÃO

O problema desta pesquisa foi definido como sendo o excesso de estoque de matéria-prima

atual da empresa. Para tal, foi realizada uma coleta de dados a respeito do valor em estoque de

todos os itens da empresa, de forma a priorizar os itens de maior valor total. A equipe utilizou

a ferramenta DMAIC para fazer análise das etapas que deveriam ser seguidas e qual caminho

deveria ser tomado. Conforme demonstra a Figura 9.

Figura 9 – Ferramenta DMAIC

Fonte: Autores (2019).

4.1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O primeiro passo da Ferramenta DMAIC é definir qual problema será resolvido até o final do

projeto. O problema desta pesquisa foi definido como sendo o excesso de estoque de matéria-

prima atual da empresa,, que neste ano de JANEIRO à AGOSTO teve prejuı́zo de itens divergentes

em um valor total de R$ 29.850, valor fornecido pela empresa, como por exemplo na manutenção

de um estoque que é considerado desnecessário, por conta de sua demasia.
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O intuı́to desta análise é fazer com que a empresa economize com seus gastos que são para

mantimento e manutenção de seu estoque, uma economia que trará em curto prazo um retorno

significativo para a organização, haja visto que manter um estoque precisa-se de um grande

valor investido, para funcionamento. A equipe seguirá um cronograma (Figura 9: Fluxograma

de atividades), entendendo todo o processo ao longo da cadeia da organização. A Figura 10

apresenta o Diagrama SIPOC.

Figura 10 – Diagrama SIPOC

Fonte: Autores (2019).

4.2 MEDIÇÃO

Na fase de medição e estudo, iremos observar como está o problema que foi definido. Faremos a

análise se as melhorias estão sendo efetivas, através do diagrama de causa e efeito – Ishikawa,

matriz GUT e diagrama de Pareto.

Diagrama de pareto para representação dos itens do inventário, Figura 11, sendo os itens com

maior custo que foram inventariados.

O segundo gráfico, Figura 12, mostra os itens que deram maior divergência de inventário, ou

seja, dentre todos itens inventariados, estes itens são os que mais tinham informações erradas no

sistema. Dentre os itens selecionados no 80/20 podemos notar que o Eixo extrator de massa é o

item com maior custo para a empresa, assim sendo, um item de tão alto custo, gera ainda mais

prejuı́zo para a empresa ter em seu estoque com seu saldo incoerente.
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Figura 11 – Diagrama Pareto - Itens do Inventário

Fonte: Autores (2019).

Figura 12 – Diagrama Pareto - Maiores Divergências de Inventário

Fonte: Autores (2019).
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4.3 ANÁLISE

A Figura 13 apresenta o Diagrama de Causa e Efeito que a equipe desenvolveu, para achar a

causa principal, esta ferramenta conhecida também como diagrama de Ishikawa, detalha os

fatores que influenciam na causa raiz, e extratifica-se as informações.

Figura 13 – Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: Autores (2019).

Nesta fase, a equipe fara análise dos dados já medidos anteriormente, para que deste modo,

tenhamos um cenário atual claro do processo mapeado. Foram coletados os dados de inventários

no ano de 2019. A Figura 14 apresentada os dados de inventários.

Figura 14 – Dados de Inventário

Fonte: Autores (2019).
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Com os dados que foram coletados, que mostram as contagens de inventário, analisando suas

divergências, foram selecionados os dois itens que mais deram diferença de inventário, consi-

derando somente os item A, da curva ABC. Na Figura 15, notamos que o saldo real era maior

que o saldo no sistema, e o MRP compra através do saldo pelo sistema, assim influenciando

diretamente na eficiência do software.

Figura 15 – Itens Divergentes

Fonte: Autores (2019).

Já na Figura 16, podemos notar que o saldo no sistema é maior que o saldo real.

Figura 16 – Itens Divergentes

Fonte: Autores (2019).

4.4 MELHORIA

Esta etapa é onde iremos aplicar soluções e melhorias para o problema que foi proposto inicial-

mente, também medido e analisado.
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A equipe irá priorizar a causa raı́z e fará a implantação de um plano de ação, com correção

imediata, para avaliar melhorias e resultados esperados. Foi desenvolvido um plano de ações do

setor de almoxarifado para fazer melhorias e correções em problemas recorrentes. A Figura 17

apresenta o plano de ação desenvolvido.

Figura 17 – Plano de Ação de Atividades

Fonte: Autores (2019).
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A equipe fez uma pesquisa relacionada a tecnologia Radio-Frequency Identification RFID,

Figura 18, para ter auxı́lio de ferramentas com alta tecnologia para desenvolvimento do trabalho.

Segundo Lemos e Levy (2010), através do plano de ação foi identificada a possibilidade de

utilizar a tecnologia RFID, que funciona da seguinte maneira, o código fica gravado no chip,

possibilita a leitura sem contato com o objeto e pode ser lido através de madeira, plástico, papel

tecido, entre outros materiais. O sistema pode ler várias etiquetas simultaneamente, com maior

distância e maior velocidade, o que resulta em maior produtividade.

A única forma de ler o código sem a antena é tê-lo impresso em sua superfı́cie. O uso mais

avançado de etiquetas RFID depende muito de automação de diversos processos internos, como

movimentação de materiais por esteiras e check pointsque fazem a leitura das etiquetas para

a armazenagem ou distribuição de mercadorias. Ou seja, um dos principais pontos positivos é

que não há necessidade de parar o fluxo de materiais para que uma pessoa faça a leitura das

etiquetas, portanto, uma das aplicações mais comuns das etiquetas RFID é otimizar o fluxo

de produtos com uma acuracidade de informações muito maior do que se teria com códigos

de barras normais, assim funcionando até mesmo como um Poka Yoque para o processo, para

evitar falhas de contagem humana e enviar dados “falsos” para o sistema que utiliza o MRP e

prejudicar toda uma cadeia de informações integradas.

Figura 18 – Sistema RFID

Fonte: Godoy (2019).

Através da matriz de prioridades, Figura 19, definiu-se como maior problema o erro de estrutura

do produto, pois com esses erros de estrutura toda análise de dados feita e informações contidas

ao utilizar o MRP não são corretas, acarretando uma compra de material desnecessário, ou até

mesmo, falta de MP prima de produtos que não continham essa MP na estrutura.
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Figura 19 – Matriz de Prioridades

Fonte: Autores (2019).

4.5 CONTROLES

Através da matriz de prioridades GUT, a equipe desenvolveu a solução em cima do Erro de

estrutura do produto, já que este erro esta acarretando falhas em toda cadeia de estoque, gerando

alto estoque e informações incorretas transmitidas ao sistema, assim com a execução do MRP,

solicitando compra de matéria-prima errada.

Feita análise, notou-se que muitos produtos são cadastrados com estruturas erradas, e foi utilizada

a ferramenta 5 porquês que é apresentada na Figura 20.

Figura 20 – Método dos 5 Porquês

Fonte: Autores (2019).

A solução encontrada pela equipe foi a criação de um check list de desenvolvimento de novos

projetos, com acompanhamento do gerente de projetos, assim a cada etapa desenvolvida o check
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list será validado e certificado que tudo está dentro dos padrões, levando em conta também que

o projetista terá o tempo ideal para todos procedimentos necessários, e o setor de engenharia

industrial só aceitaria a demanda deste novo projeto com o check list devidamente preenchido. O

check list é apresentado na Figura 21,

Evitando desta forma, a ruptura de toda uma cadeia, comprando matéria-prima errada, estocando

matéria-prima desnecessária ou até mesmo faltando, e deixando o MRP falho, já que ele faz a

compra de matéria-prima através da estrutura de cada produto.

Figura 21 – Check List

Fonte: Autores (2019).

5 CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido possibilitou o melhor entendimento do problema estudado, ao longo

deste perı́odo, foram utilizadas ferramentas para se chegar ao problema final, e constatou-se

que o estoque de matéria-prima não era ideal, havendo algumas falhas, tanto de sistema, quanto

humanas.

Durante os estudos foram identificadas algumas situações de melhorias possı́veis na empresa,

como controlar melhor o recebimento de matéria-prima, fazer duplo check na inspeção de entrada

para garantir a qualidade dos materiais, administrar o endereçamento dos materiais dentro do

estoque.

Utilizou-se ferramentas como diagrama de Pareto, para evidenciar quais componentes geram

maiores divergências de inventário, também se explicou o funcionamento da tecnologia RFID,
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servindo como um Poka Yoke para prevenção de contagem de dados errado, pois é uma tecnologia

eficaz. O diagrama de Ishikawa foi utilizado para evidenciar a causa raiz do problema, além

disso, desenvolveu-se a matriz GUT, para definir qual seria a prioridade a ser tratada.

Assim, a equipe chegou ao problema principal, erros de estrutura dos produtos da empresa, pois

são erros graves, que acarretam na falta ou excesso de matéria-prima. A ferramenta “5 Porquês”

foi utilizada para mostrar o porque ocorrem tais falhas, que poderiam ser bloqueadas. Portanto,

desenvolveu-se um plano de ação de contingência, que bloqueie os erros humanos, pois apesar

de parecer algo simples, acarreta em falhas recorrentes, que afeta todos os setores do setor de

planejamento integrado.

Este trabalho gerou efeitos muito positivos para a equipe, pois conseguiu evidenciar um problema

de fácil resolução, que vem sendo um transtorno para a empresa, gerando gastos desnecessários,

paradas de linha, dificuldade de inventários. Mas com a tecnologia RFID, todo sistema de

inventários e um controle eficaz de estoques seria atingido de forma correta e rápida, além de um

plano de ação para bloqueio de criação de estruturas incorretas. Para os próximos trabalhos fica

a necessidade de acompanhamento da implementação da tecnologia RFID no almoxarifado da

empresa, já que não é algo simples a ser implementado e demanda certo tempo.
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enxuta. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

CAMARGO, R. F. Previsão de Demanda e sua importância no fluxo de caixa e orçamento
empresarial. 2017. Disponı́vel em: 〈https://www.treasy.com.br/blog/previsao-de-demanda/〉.
Acesso em: 15 de junho de 2019.

CARVALHO, M.; PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade: Teoria e Casos. Rio de Janeiro:
Campus, 2012. ISBN 978-85-352-4887-6.

CAUCHICK-MIGUEL, P. A. Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão
de Operações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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RESUMO 

Atualmente o mercado encontra-se cada vez mais competitivo em função das novas 
tecnologias utilizadas e da exigência dos consumidores. Com isso, este estudo foi 
realizado no processo de montagem da linha de integração de fontes chaveadas na 
empresa MCM Controles Eletrônicos que busca aumentar a sua produtividade e 
reduzir os custos de produção, padronizando processos e otimizando operações. Este 
trabalho tem por objetivo aplicar um método de cronoanálise para o processo da linha 
de integração, com o intuito de definir um tempo-padrão para cada atividade 
operacional desenvolvida. A metodologia definida para a realização desta pesquisa 
consiste em análise exploratória e documental. Destaca-se que este estudo teve como 
resultados a identificação de um percentual baixo de atividades que não agregam 
valor, o que identifica que o processo atual se encontra adequado para as 
necessidades da linha de montagem, permitindo um fluxo de atividades adequado 
para a realização das atividades propostas. 
 
Palavras-chave: Cronoanálise. Tempo padrão. Fluxo adequado. 

  



  

ABSTRACT 

Currently the market is increasingly competitive due to the new technologies used and 
the demand of consumers. Thus, this study was conducted in the process of 
assembling the power supply integration line at MCM Controles Eletronicos company 
that seeks to increase its productivity and reduce production costs, standardizing 
processes and optimizing operations. This work aims to apply a method of 
chronanalysis to the integration line process, in order to define a standard time for each 
operational activity developed. The methodology defined for this research consists of 
exploratory and documentary analysis. It is noteworthy that this study resulted in the 
identification of a low percentage of non-value added activities, which identifies that 
the current process is adequate for the needs of the assembly line, allowing an 
adequate flow of activities to perform the activities. Proposed activities. 
 
Keywords: Chronanalysis. Standard time. Adequate flow. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, nos encontramos inseridos em uma economia globalizada, que induz o 

comércio a buscar caminhos para inovar e se tornar mais competitivo. Logo, cabe às 

organizações definir quais seguimentos deseja seguir para ter a melhoria da sua 

competitividade. É com essa visão que empresas e profissionais buscam inserir a 

qualidade em processos industriais como fator básico para acrescentar valores ao 

produto, uma vez que a mesma possibilita que sejam oferecidos produtos de forma 

mais estável e competitiva (DUARTE et al., 2016). 

Juran e Gryna (1993) definem a qualidade como a adequação ao uso, onde o produto 

deve ter um bom projeto, ser produzido de acordo a ele, ser seguro para o cliente e 

para a empresa, ter alta confiabilidade no uso e não apresentar falhas.  

Assim, a partir da busca pela rentabilidade e estabilidade na operação produtiva, surge 

o Controle Estatístico de Processo (CEP), que é uma ferramenta que auxilia no 

controle dos processos, e que vem sendo inserida em uma parcela considerada de 

empresas industriais, uma vez que possibilita a obtenção de um melhor controle da 

qualidade (GARVIN, 2002). 

Segundo Carvalho e Paladini (2005), o modelo de Controle Estatístico da Qualidade 

foi implementado por Shewhart no início dos anos 20. Na época, ele implementou seu 

trabalho na empresa americana Bell Telephone. Desde então e até o começo da 2ª 

Guerra Mundial, poucas empresas implementaram o conceito de Shewhart. Porém, 

no Japão, o conceito foi implementado em larga escala. 

Inicialmente, os produtos do Japão eram conhecidos como se fossem de baixa 

qualidade e baratos, além de terem sua reputação baixa. A qualidade no Japão 

naqueles anos era obtida através da inspeção. Após a Segunda Guerra Mundial, o 

Japão estava totalmente arruinado. Porém, visionários e jovens empresários se 

dedicaram à construção de uma nova nação. (CARVALHO; PALADINI, 2005). Dessa 

forma, o mundo passou a conhecer marcas de produtos japoneses, que se tornaram 

sinônimos da qualidade, como: Sony, Toyota, Yamaha e Honda. E assim, foi 

identificada a importância de se produzir em larga escala os produtos militares com 

qualidade e em pequenos prazos. 
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A partir disso, deu-se início a implementação do Controle Estatístico de Qualidade 

(CEQ), através da utilização das Cartas de Controle e o uso de técnicas de 

amostragem. A inspeção se tornou mais eficiente, excluindo a amostragem de 100%, 

que representa um desperdício com elevados custos e excessos de tempo. O CEQ 

tinha como objetivo apenas encontrar defeitos, ou seja, a causa raiz não era levada 

em consideração, tornando o problema reincidente. Por esse motivo, deu-se início a 

evolução do CEQ para a ferramenta CEP (CARVALHO; PALADINI, 2005). 

De acordo com Montgomery e Runger (2009), o Controle Estatístico do Processo 

(CEP) tem a finalidade de realizar o monitoramento de um processo, analisando se o 

mesmo se encontra dentre os limites especificados, além de procurar a estabilidade 

do processo através da redução de sua variabilidade, buscando melhoria e 

manutenção da qualidade. O CEP é composto por ferramentas úteis que, juntas, 

tornam possível a obtenção da estabilidade do processo e a melhoria da capacidade 

através da redução da variabilidade. 

Para as empresas, um dos pontos fundamentais para o sucesso é a estabilização dos 

processos de rotina garantindo a confiabilidade do produto. Uma definição aceita para 

qualidade é a redução da variabilidade que quanto menor, melhor será a confiabilidade 

e a aceitação do produto ou serviço (NETO et al., 2013). A variabilidade, segundo 

Woodal e Montgomery (1999), é sinônimo de desperdício de dinheiro, tempo e 

esforços, originado de máquinas mal ajustadas, erros do operador e/ou matérias-

primas (HE GRIGORYAN, 2002). 

Bonilla (1995) e Montgomery (1999), ressaltam que o controle estatístico de processos 

é um conjunto de ferramentas úteis para a resolução de problemas para o alcance da 

estabilidade do processo e aumento da capacidade através da redução da 

variabilidade.  

Já as denominadas “Sete Ferramentas da Qualidade”, de acordo com Carvalho e 

Paladini (2005), permitem monitorar um processo e dizer se o mesmo está ou não sob 

controle são: 

a) Gráfico de Histograma 

b) Folha de Controle 

c) Gráfico de Pareto 

d) Diagrama de Causa-e-Efeito 
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e) Diagrama de Concentração de Defeitos 

f) Diagrama de Dispersão 

g) Gráficos de Controle 

Essas ferramentas serão analisadas com o apoio da cronoanálise (análise do tempo), 

uma ferramenta utilizada nos processos logísticos e também nas indústrias, que visa 

identificar quanto tempo é necessário para concluir determinada tarefa ou processo. 

Por meio da cronoanálise, aprimoramos os processos, balanceamento da linha de 

produção e operações logísticas da empresa. 

Sendo assim, o foco deste trabalho é aplicar a metodologia de um estudo de controle 

estatístico quantitativo, exploratório e documental, que tem como objetivo aprimorar o 

processo na linha de produção da empresa, avaliando os dados, sendo possível 

identificar as causas comuns e especiais dos problemas. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Nas empresas, a área da qualidade é vista como um setor de apoio à produção, mas 

sua existência é de grande valia para que as organizações sejam lucrativas e 

competitivas no mercado. Com o intuito de assegurar as normalidades dos produtos 

e averiguar a estabilidade e capacidade do processo, o CEP manifesta-se como um 

instrumento valioso para confirmar tais atribuições, pois conforme Campos (1992), um 

serviço ou produto de qualidade é aquele que retrata pontualmente às especificações 

dos consumidores. Ou seja, a qualidade é um decorrente que vem desde a fase inicial 

do projeto até o seu término, sendo que todas as ações tomadas durante este 

percurso irá afetar neste atributo. 

Conforme Fernandes e Ramos (2006), a ferramenta do CEP não deve ser apenas 

usada em medidas estatísticas, mas também para desenvolvimento do planejamento, 

determinação de metas e até́ na integração dos funcionários, além dela já auxiliar e 

melhorar a performance operacional. 

Devido à grande competitividade e de aspectos mercadológicos, as empresas 

precisam estar cada vez mais preparadas e desenvolvidas com sistemas tecnológicos 

avançados e métodos que colaborem para determinar constantemente a capacidade 
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produtiva das mesmas. Por isso, a Cronoanálise tem aspecto altamente eficaz para 

conhecer a eficiência operacional e de maquinário, pois ociosidade em tempos de 

crise é capital não investido (OLIVEIRA, 2009). 

A Cronoanálise desmembra o processo de produção em partes para melhor 

observação da capacidade de cada item em particular, detectando a utilização ou não 

de mais máquinas ou pessoal, para atender uma demanda pré́-estabelecida, uma vez 

que entrega no tempo certo é essencial para a fidelidade dos clientes. Portanto, o 

trabalho é importante porque utiliza métodos que visam melhorar os conceitos de 

produção, pré́-estabelecidos, compreensão da análise dos tempos e contribuição para 

o aumento da produção, gerando competitividade para a empresa.  

Visto esses conceitos, o presente estudo visa aprimorar e controlar o processo 

produtivo em diferentes fontes de variabilidade do processo. Para isso, será utilizado 

ferramentas estatísticas que farão com que seja possível identificaras causas comuns, 

além de separá-las das causas especiais. Assim, ficará viável minimizar a 

variabilidade do processo, tornando-o mais efetivo. 

A utilização do CEP nas cartas de controle, através do processo de análise, procura 

direcionar a empresa para soluções de problemas. Isso estabelece uma estratégia 

mais eficiente e auxilia no controle dos processos já existentes, o que colabora, 

principalmente, no aumento da qualidade de seus produtos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo consiste em definir o tempo-padrão através da aplicação da 

cronoanálise na linha de integração de fontes chaveadas e aplicar a metodologia de 

um estudo de controle estatístico quantitativo, exploratório e documental, aprimorando 

o processo na linha de produção da empresa. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Diminuir tempos improdutivos através da cronoanálise. 

b) Diminuir falhas no processo da linha de montagem  

c) Identificar pontos de melhoria no layout da linha de integração. 

d) Estudo de tempos e movimentos na linha de Integração. 

e) Identificar o método de cronoanálise a ser aplicado. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

O estudo será realizado na empresa MCM Controles Eletrônicos Ltda., localizada em 

Santa Rita do Sapucaí – MG, mostrada na Figura 1. O setor a ser verificado será na 

integração de equipamentos das linhas de nobreaks e fontes chaveadas, onde será 

verificado o processo de montagem dos produtos de alto desempenho que oferecem 

serviços no ramo de manufatura eletroeletrônica. 

 

Figura 01 - Fachada atual da Empresa MCM 

 

 

 

Fonte: MCM (2016) 
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A MCM está localizada no Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí-MG, e é uma 

das principais fabricantes de fontes e nobreaks do país. O seu sistema de gestão da 

qualidade é certificado pela ISO9001:2015, seus produtos atendem aos requisitos da 

ANATEL e INMETRO e são validados por certificações internacionais, além de 

atenderem a diretiva ROHS, conforme mostrado nas Figuras 2 e 3.  

 

Figura 02 - FON1150-RS-1 

 

Fonte: MCM (2019) 

 

 
Figura 03 - NBK0063 

 

 

 

 

 

Fonte: MCM (2019) 

 

Há 34 anos no mercado, carrega uma bagagem de comprometimento em desenvolver 

produtos de alto desempenho e oferecer serviços com total credibilidade no ramo de 

manufatura eletroeletrônica, conforme Figura 4. 
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Figura 04 - Linha de produção 

 

Fonte: MCM (2019) 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ESTUDO DE TEMPOS 

Conforme Maresca (2007), toda a base do sistema de tempos pré- determinados MTM 

baseia-se no estudo de tempos e movimentos empreendidos por Taylor e pelo casal 

Gilbreth, que iniciaram o primeiro movimento da administração com a introdução dos 

controles nos sistemas de produção dando enfoque às atividades dos operários: a 

chamada Administração Científica. 

A escola de Administração Científica, conforme o enfoque de Chiavenato (2001) tem 

sua ênfase nas tarefas, nas atividades cotidianas dos operários. Este nome originou-

se da tentativa de aplicar métodos da ciência aos problemas referentes à 

administração como modo de alcançar maior eficiência industrial. Os principais 

métodos científicos aplicáveis são a observação e a mensuração. 

Taylor, o fundador da Administração Científica, foi responsável por uma revolução no 

pensamento administrativo e no mundo industrial da sua época. Sua preocupação 

básica era eliminar o desperdício e aumentar os níveis produtividade por meio da 

aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial (CHIAVENATO, 2001). 

Para Sugai (2003), quatro são as atribuições principais na Administração Científica: 
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a) Primeira – Criar para cada elemento do trabalho individual uma ciência que 

substitua os métodos empíricos 

b) Segunda – Selecionar, treinar, ensinar e aperfeiçoar o trabalhador. No passado 

cada qual escolhia seu próprio trabalho e treinava a si mesmo como podia. 

c) Terceira – Cooperar cordialmente com os trabalhadores para articular todo o 

trabalho com os princípios da ciência que foi desenvolvida. 

d) Quarta – Manter divisão equitativa de trabalho e de responsabilidades entre a 

direção e o operário. A direção incumbe-se de todas as atribuições, pois se 

considera que ela esteja melhor aparelhada que o trabalhador. No passado, 

quase todo trabalho e a maior parte das responsabilidades pesavam sobre o 

operário. 

 

2.1.1 Divisão do Trabalho 

Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), a divisão do trabalho consiste na 

divisão das tarefas em pequenas partes que serão realizadas por um colaborador ou 

equipe. Este método obteve o auge na linha de montagem convencional, na qual os 

produtos deslocavam-se em uma linha de produção, sendo montados de forma 

contínua. 

As principais vantagens dos princípios da divisão do trabalho foram citadas por Slack, 

Chambers e Johnston (2009): 

a) Aprendizagem mais rápida: é mais fácil treinar operários com atividades mais 

curtas e simples do que uma longa e complexa. 

b) Automação mais fácil: divisão das tarefas em pequenas partes possibilita a 

automatização de algumas das mais simples. 

c) Trabalho não produtivo reduzido: em tarefas curtas e simples, há pouca ação 

de achar, posicionar e alcançar peças ou ferramentas para o desenvolvimento 

de sua atividade. O trabalho não produtivo é reduzido para menos de 10%. 

Segundo Chiavenato (2001), a ideia que predomina na divisão do trabalho denomina-

se ao fato de que o ganho da eficiência ocorre com o aumento da especialização: 

quanto melhor for a especialização de um colaborador, maior será a sua eficiência, 



 

 

20 

interferindo na produtividade da organização. 

 

2.1.2 Estudo de Tempos 

Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 259), ressaltam que: 

O estudo do tempo é uma técnica de medida do trabalho para registrar os tempos e o 

ritmo de trabalho para os elementos de uma tarefa especializada, realizada sob 

condições especializadas, e para analisar os dados de forma a obter o tempo 

necessário para a realização do trabalho com um nível definido de desempenho. 

De acordo com Barnes (1977), no ano de 1881 teve início o estudo de tempos, quando 

Taylor o introduziu na usina Midvale Steel Company. Esta usina tinha um sistema 

operacional que deixava muito a desejar. Taylor tornou-se mestre geral e mudou o 

estilo da administração, pois, para ele, o maior obstáculo para a cooperação 

harmoniosa ente trabalhadores e a empresa era a incapacidade de se estabelecer 

uma carga de trabalho apropriada e justa para a mão-de-obra. Assim, passou a 

realizar estudos científicos para a determinação do tempo necessário para o 

desempenho de vários tipos de trabalho. 

Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), a técnica de Taylor constitui- se de 

três etapas para a obtenção dos tempos básicos dos elementos do trabalho. São os 

seguintes: 

a) Observar e medir o tempo necessário para a realização de cada elemento do 

trabalho. 

b) Ajustar ou “normalizar” cada tempo que foi observado. 

c) Calcular a média dos tempos ajustados a fim de obter o tempo básico para o 

elemento. 

Para Barnes (1977), o resultado do “estudo de tempos” é o tempo que uma pessoa 

adaptada ao serviço e com todos os treinamentos no método específico leva para 

realizar uma determinada tarefa em seu ritmo normal. Este seria o tempo- padrão da 

operação. 
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Sugai (2003), garante que a decomposição das operações possibilita a eliminação de 

movimentos inúteis e a simplificação dos movimentos úteis que proporciona grande 

economia de tempos e esforços dos operários. 

Maresca (2007), ressalta que o estudo do tempo, definido por Taylor, era dividido em 

duas fases distintas: fase analítica e fase construtiva, conforme pode ser observado 

no Quadro 1: 

 
Quadro 01 - Divisão do Estudo do Tempo 

DIVISÃO DO ESTUDO DO TEMPO 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 
ANALÍTICA 

- Dividir o trabalho de um homem executando qualquer operação em 
movimento elementar; 
- Selecionar todos os movimentos desnecessários e eliminá-los; 
- Observar como vários operadores habilidosos executam cada 
movimento elementar, e com o auxilio de um cronômetro, escolher o 
melhor e mais rápido método; 
- Descrever, registrar e codificar cada elemento com seu respectivo 
tempo, de forma que possa ser facilmente identificado; 
- Estudar e registrar a porcentagem que deve ser adicionada ao tempo 
selecionado de um bom operário para cobrir esperas inevitáveis, 
interrupções e pequenos acidentes; 
- Estudar e registrar a porcentagem que deve ser adicionada ao tempo 
para cobrir a inexperiência dos funcionários nas primeiras vezes que ele 
executa a operação; 
- Estudar e registrar a porcentagem de tempo, que deve ser tolerada 
Para o descanso e intervalos em que deve ser efetuado afim de eliminar a 
fadiga física; 

 
 
 
 
 
 

FASE 
CONSTRUTIVA 

- Combinar em vários grupos os movimentos elementares, que não são 
usados frequentemente na mesma seqüência, em operações 
semelhantes, registrá-los e arquivá-los de tal forma que eles possam ser 
facilmente encontrados; 
- Destes registros é fácil selecionar a sequência adequada de 
movimentos que devem ser usados por um operário produzindo um 
determinado produto, somando os tempos relativos e esses movimentos 
e adicionando as tolerâncias correspondentes, obterem-se então o tempo 
padrão para a tarefa em estudo; 
- A análise de uma operação quase sempre revela imperfeições nas 
condições que cercam essa operação, tais como: o uso de ferramentas 
inadequadas, o emprego de máquinas obsoletas, existência de más 
medições de trabalho. E o reconhecimento adquirido através de análise 
de muitas vezes permite a padronização das ferramentas e condições de 
trabalho e desenvolvimento de melhores máquinas e métodos. 

 
Fonte: Maresca (2007, p. 24) 
 
 
 
A divisão do estudo dos tempos em etapas, conforme evidenciado no Quadro 1 acima, 

facilita a realização do estudo e o deixa mais confiável e de maior entendimento. 
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2.1.3 Estudo dos Movimentos 

Murdel (1966) define “estudo de movimentos” como um procedimento de análise 

científica dos métodos de trabalho, considerando fatores que envolvem matéria-prima, 

projeto de peças, processos, ferramentas e equipamentos, local de trabalho e, 

principalmente, os movimentos realizados pelo corpo, com o objetivo de determinar 

um método preferencial para a atividade.Para Sugai (2003), Frank e Lilian Gilbreth 

são os criadores do estudo dos movimentos. O casal aplicou, num primeiro momento, 

os métodos de Taylor e seu interesse pelo fator humano como meio de aumentar a 

produtividade, e logo após passaram a desenvolver as próprias técnicas no estudo do 

trabalho. 

Em alinhamento a este conceito, Barnes (1977) evidencia o objetivo do estudo dos 

movimentos como método ideal a ser utilizado na execução de uma atividade. Este 

método só é possível de ser identificado a partir de uma análise dos movimentos 

realizados pelo operador durante a operação, procurando extinguir os movimentos 

desnecessários para o desenvolvimento e a evolução por meio dos estudos dos micro 

movimentos. 

O trabalho do casal Gilbreth tornou-se essencial na engenharia industrial pelo fato de 

que ele possibilita o alcance de redução substancial de custo. 

Considerando este aspecto, Sugai (2003) demonstra três finalidades possíveis de 

serem encontradas por meio do estudo dos movimentos: 

a) Executar da maneira mais econômica possível os movimentos inúteis do 

ponto de vista fisiológico. 

b) Dar a estes movimentos selecionados uma seriação apropriada. 

c) Evitar movimentos inúteis na execução de uma tarefa; 

Sugai (2003), considerando os conceitos mencionados anteriormente, complementa 

o estudo de tempos estudados por Taylor. Evidencia que o uso do estudo de tempos 

sozinho não é suficiente para aperfeiçoar as operações. 
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2.1.4 Estudo de Tempos e Movimentos 

De acordo com Perboni (2007), o estudo de tempos e movimentos demonstra dados 

estatísticos. Esta metodologia visa atingir um alto nível de produtividade por meio de 

levantamentos técnicos que buscam uma melhoria contínua no processo produtivo, 

melhorando o desempenho dos colaboradores e de toda a organização. 

Barnes (1977), demonstra que o estudo de tempos e métodos visa também aos 

materiais, ferramentas e os equipamentos utilizados na produção. Estes fatores são 

analisados buscando padronizar os métodos de trabalho por meio da análise de qual 

será a melhor forma de aplicá-los, realizando a determinação dos tempos necessários 

para a execução das tarefas de forma mais eficiente. Ainda de acordo com Barnes 

(1977), a definição do estudo de tempos e movimentos é dada como um estudo 

sistemático dos métodos utilizados no trabalho e que tem o objetivo de desenvolver o 

melhor método, padronizá-lo e identificar o tempo-padrão, treinando seus funcionários 

para ele. 

Conforme Almeida (2009), o desenvolvimento do método preferido segue as seguintes 

seguencias: 

a) Definir e formular o problema; 

b) Preparar um relatório final das metas e objetivos; 

c) Analisar o problema e descrever o método atual e suas especificações e 

restrições; 

d) Avaliar as alternativas de soluções; 

e) Determinar qual o método que forme o menor custo e menor capital; 

f) Padronizar o melhor método encontrado para se executar a operação; 

g) Fazer registros do método padronizador da operação para preservar padrões. 

De acordo com Toledo Jr. e Kuratomi (1977), o estudo dos tempos e movimentos é, 

na verdade, a análise dos métodos, materiais, tempos, ferramentas a serem utilizadas 

e as instalações que serão usadas na aplicação do trabalho. 

Conforme Toledo Jr. (2004), na realização de determinadas atividades o que 

determinará a capacidade do colaborador são suas experiências anteriores, 

aproveitando ou não essa experiência na realização das atividades. A prática de 

treinar e de selecionar pessoas tem sido utilizada por praticamente todas as 
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empresas. A grande vantagem da seleção e do treinamento, de acordo com as 

aptidões, qualidades e habilidades das pessoas, é que as moldam para as mudanças, 

além de torná-las aptas a diminuírem desperdícios de tempos e a fadiga. 

 

2.3 FLUXOGRAMA 

O Fluxograma é uma forma de compartilhar o conhecimento  ou ainda, uma técnica 

que utiliza símbolos para explicar de forma clara e detalhada a sequência correta para 

realizar os processos.  

Segundo D’Ascenção (2001), “Fluxograma é uma técnica de representação gráfica 

que se utiliza de símbolos previamente convencionados, permitindo a descrição clara 

e precisa do fluxo, ou sequência, de um processo, bem como sua análise e 

redesenho”. Ele afirma que o termo é oriundo do inglês flow-chart-flow significa fluxo e 

chart significam gráfico. Araújo (2001), afirma que o fluxograma pode receber outros 

nomes como gráfico de procedimentos, gráfico de processos, dentre outros. 

A fluxogramação dos processos permite que os colaboradores tenham uma visão 

ampla de todo o processo. A partir do momento que todos os envolvidos têm acesso 

a informação e conseguem entender todas as etapas, é muito maior a possibilidade 

de surgirem sugestões para otimizar ou redesenhar processos. Segundo Cury (2000), 

ao analisar o trabalho de uma empresa é possível considerá-lo como um único 

processo, envolvendo a soma de todas as suas atividades. Ele afirma que um 

processo dessas proporções deve ser fracionado, e que o limite do fracionamento vai 

depender do profissional responsável pelo processo. O autor assevera que não há 

uma regra fixa, um paradigma, enfim uma maneira uniforme de realizar o processo. 

Cury (2000), afirma que após esboçar os processos, escolher os que são prioridade 

no objetivo da melhoria, a próxima etapa é o redesenho do processo, onde a equipe 

deverá compreender o que é o processo, mapear os fluxos de trabalho, os de 

processo e aprimorar o fluxo de trabalho nos processos. Segundo D’Ascenção (2001), 

quando existe a necessidade de melhorar o processo é necessário realizar um 

levantamento minucioso da situação atual, ou seja, obter os dados necessários para 

o conhecimento quantitativo e qualitativo do processo que precisa ser modificado. 
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2.4 CRONOANÁLISE 

A Cronoanálise é uma das ferramentas indispensáveis nas indústrias, tendo como 

foco identificar quanto tempo é necessário para concluir determinada tarefa ou 

processo, serve para ajudar a estimar e otimizar cada processo do trabalho dos 

funcionários, bem como estipular metas para incentivar a produtividade dos 

colaboradores (CARVALHO; PALADINI, 2005). 

Além disso, Carvalho e Paladini (2005) especificam que a cronoanálise também evita 

conflitos entre os interesses de patrões e empregados, pois ao analisar o rendimento, 

ela consegue alinhar os interesses de ambas as partes. Através da cronoanálise é 

possível aperfeiçoar os processos, principalmente no que se diz respeito ao 

balanceamento da linha de produção. 

Busca-se medir o tempo necessário para concluir tarefas e processos faz com que a 

empresa tenha uma significativa economia de tempo. Essa economia, por sua vez, 

faz com que a empresa consiga reduzir os custos e despesas operacionais, o que 

aumenta a margem de lucro líquido (TOLEDO; KURATOMI, 1977). 

A cronoanálise faz com que os processos industriais sejam mais ágeis, o que beneficia 

a qualidade dos produtos elaborados. Esse fator interfere de forma positiva nas 

vendas, fazendo inclusive com que a empresa tenha condições de atender uma maior 

quantidade de clientes. (TOLEDO; KURATOMI, 1977). 

Oliveira (2009) considera a cronoanálise como o método utilizado para cronometrar e 

realizar analíses do tempo que um operador leva para realizar uma tarefa no fluxo 

produtivo, permitindo um tempo de tolerância para as necessidades fisiológicas, 

possíveis quebras de maquinários, entre outras.  

Segundo Sugai (2003), a cronoanálise surgiu com os estudos de Frederick Taylor, 

juntamente com os de Frank Gilbreth, onde o primeiro enfatizou a divisão de 

operações em um processo de produção, e a real capacidade do operador. O segundo 

enfatizou a parte de movimentos englobando aspectos ligados à fadiga, economia de 

movimentos desnecessários, criando tabela de movimentos com seus respectivos 

valores e símbolos.  

Frederick Taylor evitava confronto direto entre empresas e trabalhadores, propondo 

bonificações para aqueles que cumprissem as metas de produção, e treinamento e 
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orientação para estar aptos as tarefas não perdendo a gratificação. Frank Gilbrteh 

optava pela política de movimentos menos fatigantes e curtos para não afetar a 

produção depois de algumas horas trabalhadas, pois o operador começa a rotina de 

trabalho e depois de algumas horas de movimentos muito longos e cansativos o 

rendimento não é mais o mesmo. (SUGAI, 2003). 

De acordo com Oliveira (2012), o uso da cronoanálise é indicado quando há 

necessidade de melhorar a produtividade e entender detalhadamente o que ocorre no 

processo produtivo. Através dela é possível identificar os pontos ineficientes do 

processo, bem como os desperdícios de tempo. Isso facilita a realização de estudo de 

melhoria de processos e o aumento da produtividade.  

Para Oliveira (2009), a cronometragem é uma ferramenta que evidencia os pontos 

importantes para uma amostragem de tempos:  

a) Real capacidade do operador para a cronometragem; 

b) Número de medições exigidas para uma análise confiável; 

c) Avaliação de tolerância em porcentagem para cada operação.  

Toledo e Kuratomi (1977) consideram a Cronoanálise como a base para a 

racionalização da produção, do espaço físico, do maquinário e do capital humano. Ela 

está presente em três setores: industrial, profissional e na vida prática. Dessa forma, 

pode-se constatar que são sete os passos definidos para a realização desse método, 

conforme Barnes (1977):  

a) Obter e registrar as informações sobre a operação e o operador em estudo; 

b) Dividir a operação em elementos;  

c) Observar e registrar o tempo gasto pelo operador;  

d) Determinar o número de ciclos a serem cronometrados;  

e) Avaliar o ritmo do operador;  

f) Determinar as tolerâncias; 

g) Determinar o tempo-padrão para a operação. 

 



 

 

27 

2.4.1 Registro das informações da operação 

Silva e Coimbra (1980), evidenciam que o observador deve realizar um resumo da 

operação, a fim de verificar as operações anteriores e posteriores, estabelecendo 

pontos de início e de fim da operação cronometrada. Esta etapa consiste na 

compreensão do funcionamento do processo, sendo necessário criar um esquema 

para a operação no qual os operadores possam se basear em uma sequência de 

produção, facilitando o processo de cronometragem (COSTA JÚNIOR, 2008). 

 

2.4.2 Divisão da operação em elementos 

Primeiramente, é preciso definir um elemento que, conforme Silva e Coimbra (1980), 

consiste em de uma subdivisão de um ciclo ou operação de trabalho que tenha início 

e fim definidos, permitindo descrevê-lo e medi-lo com precisão. 

Para separar a operação em elementos, Costa Junior (2008) indica a  separação dos 

conjuntos de movimentos em pequenos subgrupos, realizando a cronoanálise, com 

tempos definidos por atividade. Esta é uma etapa importante, pois permite determinar 

o tempo gasto para cada elemento, bem como identificar os movimentos inúteis e de 

mais anomalias existente no processo. 

A separação da operação em elementos, conforme Costa Júnior (2008), está 

demonstrada na Tabela 1. 

 

Fonte: Costa Júnior (2008, p. 63) 

Tabela 01 - Elementos de uma operação 
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A separação da operação em elementos é fundamental para garantir a visualização 

do processo em sua totalidade e proceder à sua análise, considerando elementos 

essenciais e elementos desnecessários ou que não agregam valor. 

 

2.4.3 Observação e registro do tempo gasto pelo colaborador 

O tempo real efetuado pelo operador é medido com um cronômetro. Segundo Barnes 

(1977), os dois principais métodos para a leitura do cronômetro são os seguintes: 

a) Leitura repetitiva: no início do primeiro elemento, os ponteiros do cronômetro 

devem retornar a zero, quando o observador pressiona o botão do mesmo; ao 

final do primeiro elemento, o observador realiza a leitura e o registro na folha 

de observação e retorna o indicador ao zero novamente; 

b) Leitura contínua: o observador inicia a cronometragem no início do primeiro 

elemento e mantém durante todo o período de estudo. Durante todo o 

processo, ao final de cada elemento, o observador verifica a leitura do 

cronômetro e registra a leitura na folha de observações. 

Para que o estudo seja valido, Barnes (1977) reforça a importância de que todas as 

informações sejam incluídas no cabeçalho da folha de observação de modo 

cuidadoso. 

 

2.4.4 Número de ciclos a serem cronometrados 

Peinado e Graeml (2007) afirmam a necessidade de se realizarem várias tomadas de 

tempo para obter uma média aritmética entre eles. O número de ciclos a serem 

cronometrados são identificados por meio da Equação 1: 

 

𝑁 = #
𝑍	 × 	𝑅

𝐸𝑟	 ×	𝑑+ ×	𝑋-
.
+
						(1) 
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Onde: 

N = Número de ciclos a serem cronometrados; 

Z = Coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada; 

R = Amplitude da amostra; 

Er = Erro relativo da medida; 

d2 = Coeficiente em função do número de cronometragens realizadas 

preliminarmente; 

𝑋 = Média dos valores das observações. 

Em estudo de tempos, o grau de confiabilidade da medida utilizado fica entre 90% e 

95% e o erro relativo aceitável varia entre 5% e 10%. Assim, com 95% de 

probabilidade, a média dos valores observados não diferirá mais de 5% do valor 

verdadeiro para a duração do elemento (PEINADO; GRAEML, 2007). 

 

2.4.5 Avaliação do ritmo 

Slack, Chambers e Johnston (2002) definem a avaliação do ritmo dos tempos como 

um processo de análise da velocidade de trabalho realizada pelo operador, 

considerando um desempenho padrão. O observador leva em consideração um ou 

mais fatores considerados importantes na realização da tarefa, como a velocidade de 

movimento, esforço, destreza e consistência. 

a) Para constatar o ritmo, Barnes (1977) define diversos sistemas a serem 

utilizados: 

b) Avaliação objetiva do ritmo: Inicialmente é avaliada a velocidade do operador 

em relação a uma velocidade-padrão única, que independe da dificuldade da 

tarefa. Nesta avaliação, o observador leva em conta apenas a velocidade do 

movimento ou grau da atividade, mas desconsidera a tarefa em si. 

c) Avaliação do ritmo através da habilidade e do esforço: esta avaliação baseia-
se em estudos de tempos e os padrões expressos em pontos ou “B”. Inclui 

d) Avaliação da habilidade e do esforço do operador bem como o uso de uma 

tabela- padrão de tolerância para fadigas. O operador em ritmo normal deveria 
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produzir 60B por hora, que seria a execução padrão. 

e) Sistema Westinghouse: É um sistema para estimar a eficiência do operador 
considerando quatro fatores: habilidade, esforço, condições e consistência. 

f) Avaliação sintética do ritmo: Consiste este método na avaliação da velocidade 
do operador comparando-a com os valores retirados de tabelas de tempos 
sintéticos. Neste procedimento, realiza-se um estudo de tempos de forma 
usual para, após, comparar os valores com o maior número possível de 
elementos com valores sintéticos para o elemento correspondente. 

Desempenho de ritmo: É o sistema de avaliação que considera um único fator – a 

velocidade do operador, o ritmo ou tempo – sendo expressos em porcentagem, pontos 
por hora ou outras unidades. Considera o ritmo ou a velocidade do operador em 

relação ao ritmo normal. O Quadro 2 descreve de forma detalhada as faixas de 
eficiência, e que ainda, é necessário levar em consideração a avaliação do ritmo do 

operador, considerando a habilidade e o esforço empregados na realização da 
operação. 

 

 
Quadro 02 - Generalização das faixas de eficiência 

HABILIDADE ESFORÇO 
FRACA FRACO 
Não adaptado ao trabalho, comete erros e 
seus movimentos são inseguros. 

Falta de interesse ao trabalho e utiliza métodos 
inadequados. 

REGULAR REGULAR 
Adaptado relativamente ao trabalho comete 
menos erros e seus movimentos são quase 
inseguros 

As mesmas tendências, porém com menos 
intensidades. 

NORMAL NORMAL 
Trabalha com uma exatidão satisfatória, o 
ritmo se mantem razoavelmente constante 

Trabalha com constância e se esforça 
satisfatoriamente. 

BOA BOM 
Tem confiança em si mesmo, ritmo 
constante, com raras hesitações. 

Trabalha com constância e confiança, muito 
pouco ou nenhum tempo perdido. 

EXCELENTE EXCELENTE 
Precisão nos movimentos, nenhuma 
hesitação e ausência de erros. 

Trabalha com rapidez e com movimentos 
precisos. 

SUPERIOR EXCESSIVO 
Movimentos sempre iguais, mecânicos, 
comparáveis ao de uma máquina. 

Se lança numa marcha impossível de manter. 
Não serve para estudos de tempos. 

 
Fonte: Toledo Jr.; Kiratomi (1997, p. 73.) 
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2.4.6 Determinação do tempo normal 

O tempo normal foi definido por Peinado e Graeml (2007), como sendo o processo de 

análise da velocidade com que o trabalhador realiza suas atividades com 

desempenho-padrão. 

De acordo com Silva e Coimbra (1980), após os dados do estudo de tempos terem 

sido obtidos, é realizada a determinação do tempo normal (TN) dos elementos. Este 

se refere à média (X) dos tempos cronometrados multiplicado pelo fator de ritmo (FR), 

em percentual, conforme a Equação 2: 
 
 

𝑇𝑁 =	𝑋 	× 	𝐹𝑅							(2) 
 
 
O resultado gerado por essa Equação 2 é utilizado para verificar ou analisar a 

velocidade do operador ao realizar suas atividades. 

 

2.4.7 Concessão das tolerâncias 

O tempo normal da operação não possui tolerância; ele é o tempo que o operador 

precisa para realizar a operação trabalhando em ritmo normal. Quando ocorrem as 

interrupções para descansos, necessidades pessoais ou outros motivos, classificam-

se as interrupções como: tolerância para fadiga, tolerância para pessoal ou tolerância 

de espera. O tempo padrão, ao contrário do tempo normal, considera a duração de 

todos os elementos e os tempos de todas as tolerâncias necessárias durante a 

operação, ou seja, é o tempo normal mais as tolerâncias (BARNES, 1977). 

A descrição das classificações de tolerâncias são apresentadas por Barnes (1977): 

a) Tolerância pessoal: O operário tem direito a um tempo reservado para suas 

necessidades pessoais, por isso devem estar em primeiro lugar. Em uma 

jornada de trabalho de 8 horas diárias, o trabalhador usará cerca de 2% a 5% 

por  dia para tempo pessoal, variando com a tolerância pessoal do indivíduo. 

b) Tolerância para fadiga: O consumo de energia ocorre por meio do esforço 

empregado pelo trabalhador durante seu dia de trabalho. 
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c) Tolerância para espera: As esperas podem ser evitáveis ou inevitáveis. As 

esperas realizadas de modo intencional pelo operador são as evitáveis e não 

são consideradas para determinação do tempo-padrão. As inevitáveis são 

aquelas advindas de ajustamentos ligeiros, quebras de ferramentas ou 

interrupções pelos supervisores. Estas devem ser consideradas. 

 

2.4.8 Fadiga humana 

Conforme Toledo Jr. e Kuratomi (1977), as atividades a serem realizadas devem 

contar com a disposição dos trabalhadores. Sendo assim, o esforço muscular 

constante, a realização de atividades repetitivas em tempo integral e a concentração 

extrema poderão causar fadiga às pessoas. 

O que é fadiga? Para os fisiologistas é um complicado fenômeno de intoxicação dos 

tecidos. Para o cronotécnico é simplesmente o efeito do trabalho sobre o organismo 

do operador, tendo como consequência a diminuição progressiva de sua capacidade 

de produção (TOLEDO JR; KURATOMI, 1977, p. 77). 

 
 

Figura 05 - Curva de fadiga de um dia de trabalho de 8 horas 

 

Fonte: Toledo Jr.; Kuratomi (1977, p. 78.) 
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A curva, demonstrada na Figura 5 acima, refere-se ao rendimento de um dia normal  

de trabalho e permite observar que há uma redução progressiva na capacidade 

produtiva do operador resultante da fadiga sobre o organismo ao longo do dia. Nas 

primeiras horas, o ritmo de trabalho tende a aumentar, e após algumas horas há um 

declínio no rendimento devido à predominância da fadiga. 

 

2.4.9 Determinação do tempo padrão 

Conforme Cruz (2008), o tempo-padrão permite a análise da capacidade produtiva de 

um determinado processo considerando todos os aspectos que têm impacto no tempo 

necessário para a fabricação de um produto. Ele está inserido nos princípios e 

conceitos da administração científica, visando ao aumento dos níveis de produtividade 

a partir da racionalização do trabalho. 

A determinação do tempo gasto em uma operação deve ser feita considerando a 

análise de uma situação que apresente condições normais de trabalho. Esse é um 

tempo referencial a ser adotado no treinamento de novos funcionários para esta 

operação, chamado tempo-padrão, necessário para executar uma operação com o 

método estabelecido, em determinada condição, por operador apto e treinado, com 

habilidade e esforço médio durante todas as horas do serviço (CRUZ, 2008). 

Para determinar o tempo padrão (TP), é necessário apenas adicionar ao tempo 

normalizado as tolerâncias definidas para a operação. Para Barnes (1977), a Equação 

3 deve ser utilizada para determinar o tempo padrão. 

 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑁	 ×	6
𝑡𝑜𝑙	(%)
100

+ 1=									(3) 

 
 
É importante ressaltar que o Tempo Normal estudado anteriormente é utilizado para 

a determinação do tempo-padrão, conforme observado na fórmula demonstrada 

acima. 
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2.4.10 O método de Cronoanálise elaborado por Souza 

Considerando as informações do estudo de tempos e movimentos realizado por 

Barnes (1977), mencionadas anteriormente, Souza desenvolveu um método 

semelhante, porém mais fácil e prático de ser aplicado nas empresas. Conforme 

Souza (2012), a análise dos estudos de Barnes permitiu desenvolver uma folha de 

cronoanálise eletrônica, que elimina a realização dos cálculos pelo observador, que 

precisa apenas alimentar a planilha com as informações da operação, eliminando o 

tempo que seria necessário para a realização dos cálculos. 

Assim, a aplicação do método de cronoanálise desenvolvido por Souza consiste no 

preenchimento da planilha e na avaliação dos resultados obtidos. Souza (2012), 

justifica que a utilização de uma folha de cronoanálise eletrônica, além de ser prática, 

torna o processo mais rápido e eficiente, bem como eleva a confiabilidade do 

processo, eliminando as incertezas de cálculos. 

A folha de cronoanálise desenvolvida pelo autor Souza (2012) está demonstrada nas 

Figuras 6 e 7 a seguir. 
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Fonte: Souza (2012, p. 43.) 

 
 

 

Figura 06 - Folha de Cronoanálise 
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Fonte: Souza (2012, p. 45.) 
 

Figura 07 - Folha de Cronoanálise – Tabelas e Gráficos 
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Este modelo, conforme Souza (2012), consiste nas seguintes etapas: 

a) Etapa 1: Registrar as informações da operação 

Conforme Barnes (1977), consiste em código e descrição da peça, nome e número 

da operação, setor da fábrica onde a operação é realizada, nome e número de registro 

do operador que realiza a atividade, informações de datas e horários em que o estudo 

foi realizado e o nome do observador. Essas informações são registradas no 

cabeçalho da folha de cronoanálise (item 1 da Figura 6). 

b) Etapa 2: Definição dos equipamentos para medição do tempo 

Para o estudo da Cronoanálise, o equipamento utilizado para registro de operação foi 

o cronômetro digital, devidamente calibrado, garantindo a confiabilidade da leitura. 

c) Etapa 3: Definição dos elementos básicos da operação 

Segundo Barnes (1977), a cronometragem de uma operação em sua totalidade, ou 

seja, em um único elemento, é insatisfatória. Assim, dividir a operação em elementos 

curtos (item 4 da Figura 6) e realizar a descrição do que será analisado (item 2 da 

Figura 6) e cronometrá-los individualmente é fundamental para a realização do estudo 

de tempos. 

Souza (2012), ressalta ainda que a identificação dos elementos básicos permite 

distinguir elementos que causam fadiga no operador, avaliar de forma mais precisa o 

ritmo do mesmo e identificar trabalho produtivo e trabalho improdutivo. 

d) Etapa 4: Classificação dos elementos 

Segundo Souza (2012), tendo os elementos básicos da operação identificados com a 

respectiva classificação em relação à agregação de valor (item 3 da Figura 6), esses 

elementos podem ser classificados como: 

Value Added (VA): Atividades que agregam valor ao produto; 

Semi Value Added (SVA): Atividades com valor semi-agregado; 

Non Value Added (NVA): Atividade que não agregam valor; 

e) Etapa 5: Descrever e registrar os tempos da operação 

Descrever a operação que será analisada na folha de cronoanálise e registrar os 

tempos referentes a cada operação (item 5 da Figura 6). 
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f) Etapa 6: Determinar o número de ciclos a serem cronometrados 

Conforme Souza (2012), o observador realiza a primeira tomada de tempo, verifica o 

tempo cronometrado e consulta a Tabela para Identificação do Número de Ciclos a 

serem cronometrados - item 9 da Figura 7, para identificar a quantidade de toma de 

tempos que ainda precisa fazer. A conclusão desta etapa se dá com a avaliação do 

ritmo do operador ao realizar a atividade, a determinação das tolerâncias a serem 

utilizadas e a definição do tempo-padrão da operação através da realização de 

cálculos. 

g) Etapa 7: Realização dos cálculos 

Na folha de Cronoanálise, é fornecido um valor avaliado pelo observador para 

velocidade do operador na realização da atividade, sendo descrito na coluna “ritmo”. 

Considera-se para esta definição a Tabela para Avaliação do Ritmo do Operador (item 

8 da Figura 7). 

A coluna tempo normalizado preenche-se automaticamente. Segundo Souza (2012), 

é o resultado da multiplicação das colunas “somatório” e “ritmo”. A coluna “tolerâncias” 

deverá conter um percentual a ser adicionado ao tempo normalizado. Da multiplicação 

das demais resulta ocorre o preenchimento da coluna “tempo padrão” (item 6 da 

Figura 6). 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para realizar este estudo, que consiste na definição do tempo padrão da montagem 

de fontes através da aplicação da cronoanálise, foram definidos alguns métodos e 

técnicas a serem realizados durante o seu desenvolvimento afim de que os objetivos 

sejam atendidos. 

Assim, um estudo teórico que visa enriquecer o conhecimento literário em relação ao 

estudo de tempos e movimentos, bem como sobre a cronoanálise e fatores que o 

cercam, foi realizado com base em livros, artigos, monografias e teses relacionadas 

ao assunto. 

Com base nessa revisão de literatura e na identificação dos métodos de cronoanálise 



 

 

39 

existentes, foi escolhido o método de cronoanálise que melhor se adequa à atividade 

em estudo, de modo que seja simples e eficaz, de fácil aplicação e entendimento. 

A análise do processo atual de montagem de fontes foi efetuada, e com as 

informações dos dados observados, realizou-se a elaboração do fluxograma do 

processo, o qual é essencial facilitar a identificação das operações e a realização das 

análises. 

O tempo-padrão das atividades foi determinado por tomadas de tempo realizadas com 

o auxílio de um cronômetro digital, detvidamene calibrado, e das observações de 

outras variáveis envolvidas no processo de cálculo da cronoanálise. Além do 

cronômetro, foram utilizados: uma trena digital para medição do espaço disponível no 

setor; uma prancheta para fixação das folhas de cronoanálise; uma caneta para 

realizar as marcações. 

Através da análise do tempo-padrão estabelecido e das constatações referentes ao 

layout e organização do processo, foi definido que não há necessidade de 

adequações da fábrica, pois o atual layout atende todo o mix de produtos que a 

empresa possui, no tempo necessário. 

Vale ressaltar que os dados levantados que se relacionam ao processo foram obtidos 

por meio de consulta ao operador e pela observação direta da realização da atividade. 

 

4 COLETA DE DADOS 

Realizou-se a coleta de dados, em setembro de 2019, para que a pesquisa pudesse 

ser continuada e seus dados analisados, a fim de ser verificado as necessidades de 

melhoria do processo. 

A seguir, a Figura 8 mostra o Fluxograma do processo estudado e a Tabela 2 detalha 

todos os dados coletados na Cronoanálise feita na empresa MCM, para que, no 

capítulo seguinte, eles fossem analisados. 
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Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 08 - Fluxo Típico da Produção do Setor Integração Fontes 
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Tabela 02 - Dados da Cronoanálise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Próprio autor (2019) 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

A Cronoanálise foi essencial para a estratificação dos tempos padrões, os quais foram 

utilizados para a determinação da capacidade produtiva.                          

Foi levantado o tempo padrão para o produto fonte chaveada, utilizando a planilha de 

cálculo de tempo da empresa MCM. 

Através dos dados coletados, ficou perceptível a diferença dos resultados de tempos 

encontrados, evidenciando que há necessidade de balanceamento das linhas. 

Nota-se que a atividade com maior tempo de operação é a de revisão com tempo 

padrão total acima de 37 segundos, sendo a que necessita de maior número de 

colaboradores. 

Como falha de processo, identifica-se que a empresa está limitada ao arranjo físico já 

instalado, sendo assim, impossível de realizar a melhor equalização de resultado para 

o mix de produto existente. Com isso, identificamos que os tempos improdutivos estão 

ligados ao fluxo da linha, não permitindo que operações ociosas colaborem com as 

operações de gargalo dependo das respectivas distâncias. 

Para uma melhor produtividade, dada a limitação do arranjo físico e o alto mix de 

produtos, a proposta é de utilizar colaboradores multifuncionais, acionados sempre 

que necessário, para manter o melhor fluxo de linha e atender a demanda diária. 

Foi realizada uma Cronoanálise da linha de produção de Fontes Chaveadas, conforme 

Tabela 2 do capítulo anterior deste trabalho, Tabela 3 mostrada a seguir e Tabela 7, 

mostrada mais adiante. 

A Tabela 3 apresenta as operações de montagem realizadas para produção de fontes 

chaveadas na linha de integração. 
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        Tabela 03 - Operações de montagem da FON1150-RS-1 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: Próprio autor (2019) 

 
 

No Capítulo 4 – Coleta de Dados, foi mostrada a Tabela 2 com todos os dados da 

Cronoanálise feita na empresa  MCM, onde constam os tempos coletados, a fadiga, a 

mão de obra e sua habilidade e esforço. O quadro específico de habilidade e esforço 

encontra-se no Anexo A. 

Essa Tabela 2 é composta por: 

a) P1 a P16: descrição dos elementos do processo; 

b) R/A: quantidade de amostras; 

c) R: tempo da operação em segundos; 

d) M/S: tempo acumulado; 

e) A: tempo acumulado em segundos; 

f) Soma: somatório dos tempos válidos coletados; 

g) Média (X1): média entre os tempos válidos coletados; 

h) Média +-30%: determina os limites máximo e mínimo válidos;  

i) Observações válidas: determina o número de medidas válidas, levando em 

consideração os limites; 

j) Frequência: número de produtos que serão liberados por processo; 
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k) Média (X2): relação entre a Média X1 e a Frequência, por exemplo, se um 

processo tem como Média X1 o valor de 30 segundos e sua Frequência é de 2 

produtos, a Média X2 passará a ser 15 segundos; 

l) Habilidade/Esforço: fatores a serem considerados na composição do tempo 

medido; 

m) Fator Eficiência: porcentagem de tempo a ser acrescida, levando em 

consideração os fatores Habilidade/Esforço; 

n) Tempo Normal – TN: valor da ‘Média (X2)’ multiplicado pelo ‘Fator Eficiência’; 

o) Tempo de Ciclo - Seg/Min: tempo normal transformado em segundos/minutos; 

p) Fadiga mental/física: fatores a serem considerados na composição do tempo 

medido; 

q) Fadiga Bruta: soma entre os fatores ‘Fadiga Mental’ e ‘Fadiga Física’; 

r) Monotonia: fator a ser considerado na composição do tempo medido; 

 

              Tabela 04 – Dados calculada na empresa 

Monotomia (Tempo de ciclo: min.) 
  0,54 
  0,51 até 1,00 0,021 

                   
Tolerâncias Pessoais   10,0% 

                   
Total de Abono   17,5% 

                   
Tempo Padrão Parcial   37,76 

          

 

s) Tolerâncias Pessoais: porcentagem de tempo a ser acrescida, levando em 

consideração o tipo de processo (valor determinado pela empresa); 

t) Total de Abono: porcentagem de tempo total a ser acrescido, considerando os 

fatores ‘Fadiga Mental’, ‘Fadiga Física’ e ‘Monotonia’; 

u) Tempo Padrão Parcial: tempo final a ser considerado após análise dos fatores; 

 

Os quatro últimos itens mencionados acima estão expostos na Tabela 4. 

 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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v) Tempo Padrão Total: tempo gerado em segundos, minutos e horas, juntamente 

com a quantidade de fontes a serem fabricadas (3300) de acordo com a 

demanda estipulada e o tempo calculado, exemplificados na Tabela 5; 

 

   Tabela 05 - Tempo Padrão Total calculado na empresa 

Tempo Padrão Total 

Seg.   37,75804 
Min.   0,62930 

Horas   0,01049 
Pçs/hora   95 

3300   34,611534 
 

 

w) Total MDO: considera a quantidade de horas necessárias para produzir em um 

dia, em relação a quantidade de horas disponíveis, gerando assim, o número 

de colaboradores que irão compor determinado posto de trabalho e o tempo 

final em segundos para cada um. Esses dados, na MCM, são mostrados na 

Tabela 6 abaixo; 

 

       Tabela 06 - Total de Mão de Obra calculada na empresa 

Total MDO 

Hrs p/ Produção   34,611534   
Horas Trabalhadas   8,216666667   

MDO 
  4,212357125 
  5 

TP/MDO(seg)   7,55160750 

 

 

 

Logo após, a Tabela 7 mostra o balanceamento realizado através dos dados 

estratificados na Tabela 2. 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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              Fonte: Próprio autor (2019) 
 

Tabela 07 - Balanceamento 
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A Figura 9 abaixo, mostra o tempo de cada operação, pré-determinado pela Tabela 2, 

considerando o número de colaboradores necessários em cada posto de operação. 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019) 

 
 

A Tabela 8, a seguir, representa a capacidade produtiva da linha 1, onde a demanda, 

que já é definida, dividida pelas horas disponíveis no turno de trabalho, traz a 

capacidade de produção por hora. Os dados levam em consideração os tempos 

gerados na Tabela 2, que está no Capítulo 4 – Coleta de Dados deste trabalho.  

 

Figura 09 - Tempo por operação 
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Tabela 08 - Capacidade Produtiva - Linha 1 

 
 

Fonte: Autor (2019) 
 

 

Por fim, a Tabela 9 adiante, determina o balanceamento da linha 1, mostrando a 

quantidade necessária de colaboradores em cada posto de trabalho, para que seja 

possível atender a demanda diária. Levando em consideração que, para as operações 

com demanda diária menor que a capacidade, existem colaboradores multifuncionais 

que compõem os postos quando necessário.  
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Fonte: Próprio autor (2019) 
 

 

6 CONCLUSÃO 

O objetivo do estudo foi verificar a importância da ferramenta cronoanálise, além dos 

aspectos relacionados com a redução de tempo do processo. Podemos verificar que 

a aplicação desta ferramenta influencia diretamente no planejamento da produção, já 

que o planejamento diário se baseia na consulta desta planilha de cronoanálise. 

Na empresa onde este projeto foi realizado, existe uma preocupação dos envolvidos 

com os custos de produção o que gera comprometimento com os prazos 

estabelecidos. 

A organização afirma que todo processo produtivo quando é rigorosamente 

controlado, torna sua leitura mais fácil para todos os envolvidos, desde a inicialização 

da ordem programada pelo planejamento e controle de produção, até sua montagem 

final e expedição. Com isso, os tempos gerados nas áreas de produção da empresa, 

Tabela 09 - Balanceamento FON 1150-RS-1 - Linha 1 
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são identificados previamente através de uma sequência lógica do fluxo operacional 

mais apropriado e eficiente.  

Para atender a demanda diária devido a limitação do arranjo físico e a alta diversidade 

de produtos, a solução seria utilizar colaboradores multifuncionais acionando os 

sempre que necessário, para manter o melhor fluxo de operação. 

Através do estudo de cronoanálise realizado e aplicado na empresa, foi possível 

expandir nossos conhecimentos, aplicando na prática várias teorias aprendidas em 

sala de aula, tornando mais claro o entendimento de um processo produtivo e 

agregando valor em nossa formação acadêmica profissional.  
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ANEXO A 

       Tabela de suporte para dados das Tabelas 1 e 2: 

       Fonte: Próprio autor (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 0,15 Super-Hábil A1 0,13 Excessivo
A2 0,14 A2 0,12
B1 0,11 Excelente B1 0,1 Excelente
B2 0,08 B2 0,08
C1 0,06 Bom C1 0,05 Bom
C2 0,03 C2 0,02
D 0,00 Médio D 0,00 Médio
E1 0,05 Regular E1 0,04 Regular
E2 0,10 E2 0,08
F1 0,16 Fraco F1 0,12 Fraco
F2 0,22 F2 0,17

A 0,06 Perfeita A 0,04 Perfeita
B 0,04 Excelente B 0,03 Excelente
C 0,02 Boa C 0,01 Boa
D 0,00 Média D 0,00 Média
E 0,03 Regular E 0,02 Regular
F 0,07 Fraca F 0,04 Fraca

Esforço

ConsistênciaCondições

HABILIDADE
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RESUMO 

 

 

Atualmente o mercado tem se tornado mais competitivo e essas mudanças tem forçado as 

empresas a tornarem-se mais eficientes e se diferenciarem. Uma das possíveis formas é 

através da Metodologia para Análise e Melhoria de Processos, que é utilizada para o aumento 

de competitividade e agregação de valor das empresas. A pesquisa-ação foi realizada numa 

empresa de autopeças situada no sul de Minas chamada Metagal. O objetivo geral foi 

apresentar a aplicação da Metodologia para Análise e Melhoria de Processos (MAMP). A 

metodologia utilizada foi o estudo de caso, onde realizou-se a coleta de dados, sua análise e 

propostas soluções que proporcionaram o aumento da produtividade da linha de montagem. 

Conclui-se a importância da aplicação desta metodologia é realmente eficaz para a 

organização. 

 

Palavras-chave: Melhoria de processos. MAMP. Valor. Competitividade. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Today, the market has become more competitive and these changes are being made as 

companies become more efficient and differential. One of the possible ways is through the 

Methodology for Process Analysis and Improvement, which is used to increase the increase in 

supply and value addition of companies. An action research was conducted at an auto parts 

company located in the south of Minas called Metagal. The overall objective was to present 

the Methodology for Analysis and Process Improvement (MAMP) application. The 

methodology used was the case study, where data collection, analysis and application of 

solutions that provided the increase of the assembly line were performed. Conclude the 

importance of applying this methodology is really effective for the organization. 

 

Keywords: Process Improvement. MAMP Value. Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado está se tornando cada vez mais competitivo e devido às incessantes mudanças tem 

forçado as empresas a tornarem-se cada vez mais eficientes e se diferenciarem. Uma das 

possíveis formas das empresas conquistarem este diferencial competitivo é através da 

metodologia de análise e melhoria de processos.  

Segundo Rotondaro (2011) para se conseguir as melhorias necessárias para a sobrevivência 

das empresas é necessário que as atividades empresariais sejam vistas não em termos de 

funções, departamentos ou produtos, mas de processos chave.  A geração de um produto ou 

serviço para um cliente é realizada pela cadeia de uma ou mais atividades interligadas. 

Paim et. al. (2009) destacam que a gestão de processos tem como um de seus princípios 

melhorarem processos, o que é primordial para que as empresas correspondam às mudanças 

constantes do mercado de atuação, se mantendo vivas e competitivas. Este trabalho estuda a 

gestão de processos, que é por definição uma metodologia para avaliação contínua, análise e 

melhoria de desempenho dos processos que exercem mais impacto na satisfação dos clientes e 

dos acionistas de uma empresa. 

Esse resgate da importância dos clientes e a percepção da qualidade como um critério 

competitivo, passível de fornecer vantagem competitiva, trouxe alguns teóricos da área de 

estratégia e administração para a área de qualidade, como Garvin, que em seus trabalhos 

discutiu o impacto estratégico da qualidade. Também Akao tratou da importância do 

alinhamento estratégicoda área de qualidade com as estratégias de negócio, o que chamou de 

desdobramento das diretrizes (HoshinKanriou strategicpolicydeployment) (CARVALHO, 

2011). 

Na o início do século XX, as empresas, influenciadas pelos resultados da revolução de 

produtividade obtida pela Administração Científica de Taylor, Fayol e Ford, e do trabalho de 

pensadores como Weber (criador do conceito de burocracia) e de outros como Gilbert e Gantt 

(micromovimentos, ergonomia, planejamento), começaram a organizar-se em departamentos 

estanques, cada qual cuidava de tarefas específicas. A lógica era de que o ótimo de cada parte 

levaria ao ótimo do todo. E assim, foi por décadas, com aumentos sucessivos de 

produtividade, até o esgotamento deste modelo por volta dos anos 70. A partir daí, as 
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empresas vem lutando para alterar esse modelo profundamente arraigado na mente das 

pessoas (ROTONDARO, 2011). 

Desta forma, é importante para a organização que haja o domínio de ferramentas de análise e 

melhorias de processos para que os resultados sejam obtidos. Sendo assim, a ferramenta que 

mais se aplica para o presente trabalho é a Metodologia para Análise e Melhoria de Processos 

(MAMP). 

 

O MAMP é utilizado para o aumento de competitividade e agregação de valor das empresas. 

São identificadas variantes tendo como base a lógica do ciclo PDCA e segundo Neves (2010) 

pode ser resumido como definir a missão, enunciar a missão, esclarecer a equipe e estabelecer 

metas. 

Essa Metodologia para Análise e Melhoria de Processos tem características próximas às do 

Método de Análise e Solução de Problemas (MASP), utilizando ferramentas de solução de 

problemas nas organizações de forma ordenada e lógica, facilitando a análise de problemas, 

verificando suas possíveis causas e elaboração de planos de ação para eliminação dessas 

causas. 

É um conjunto de ações desenvolvidas para aprimorar as atividades executadas, identificando 

possíveis desvios, corrigindo erros, transformando insumos em produtos, ou serviços com alto 

valor agregado. 

A análise dos processos e a mudança da visão da Gestão de Processos para a Gestão por 

Processos dependem de uma série de etapas que serão executadas de maneira paralela 

peloscomponentesdaequipe. 

A metodologia de pesquisa que será utilizada é o estudo de caso, numa empresa do ramo de 

desenvolvimento de espelhos retrovisores para automóveis e caminhões, em uma linha de 

montagem de espelhos retrovisores para automóveis, na qual o objetivo é manter o 

atendimento a demanda do cliente reduzindo uma mão de obra. Este trabalho tem por objetivo 

a redução de perdas produtivas através do MAMP, identificando seus problemas de perdas e 

propondo planos de ação de melhorias para eliminação das causas e padronização do 

processo. 

 

1.1 OBJETIVO DE ESTUDO 



12 
 

O trabalho tem por objetivo geral apresentar possíveis ganhos com a aplicação da 

Metodologia para Análise e Melhoria de Processos (MAMP). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Por meio da aplicação da Metodologia para Análise e Melhora de Processos pretende-se 

identificar os desperdícios e reduzir as perdas no processo produtivo, propor a padronização e 

aplicar técnicas de detecção para garantir a qualidade e a robustez destes processos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Ao focar nos problemas de qualidade na indústria, é importante dizer que toda organização 

tem problemas e que problema é qualquer resultado indesejado em um processo ou atividade. 

Desta forma as empresas tendem a instalar um ambiente de soluções não eficazes, 

superficiais, ineficientes, levando a resultados indesejados e indo contra o propósito da 

organização. O imprevisto leva a formação de problemas cujas soluções podem abrir caminho 

para a inovação e melhorias do processo. Portanto, a aplicação correta e de um método de 

análise e melhoria do processo é um fator determinante para o sucesso da organização e para 

um processo altamente dinâmico. 

As constantes mudanças nos cenários econômicos, a forte concorrência, a necessidade de 

aumentar a produtividade e ser mais eficiente, bem como a busca pela satisfação dos clientes, 

que cada vez mais procuram produtos de qualidade, com preços baixos e dentro de um prazo 

de entrega muitas vezes inferior ao necessário, faz com que administradores e profissionais 

dos diversos setores busquem acompanhar os processos de trabalho e seus detalhes, 

apontando o que não está favorável e praticando melhorias, minimizando retrabalhos e 

eliminando atividades desnecessárias.  

 

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 
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2.1 GESTÃO POR PROCESSOS 

A gestão de processos é, por definição, uma metodologia para avaliação contínua, análise e 

melhoria de desempenho dos processos que exercem mais impacto na satisfação dos clientes e 

dos acionistas (processos-chave) (ROTONDARO, 2011). 

Na gestão por processos, á um amplo envolvimento de todos os integrantes da organização, o 

que tem como consequência uma maior satisfação no trabalho, uma descrição mais clara das 

atividades, um melhor desenvolvimento das habilidades e um aumento da autoridade e 

autonomia individual. Essa metodologia traz benefícios, como a melhoria de resultados e 

satisfação do cliente em função da melhoria do desempenho em áreas críticas e menores 

custos devido a redução da complexidade e do trabalho (ROTONDARO, 2011). 

De acordo com Paim et. al. (2009), após a segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo em que 

a indústria japonesa se reinventava, a indústria norte-americana reforçava o modelo funcional, 

sistematizando as melhorias operacionais. Contudo nas décadas de 70 e 80, o padrão japonês 

de produção automobilística alterou sua forma de atuação, passando a utilizar a automação 

para melhoria das operações com enfoque no processo como um todo. Destaca-se que isso 

ocasionou resultados satisfatórios e quebrou o velho paradigma de melhoria de operações, 

originando a gestão de processos, que além de melhorar processos, coordena o trabalho diário 

e desenvolve o aprendizado organizacional.  

Segundo Rotondaro (2011) a meta da gestão por processos é dotar os processos das seguintes 

características: 

a) Necessidades (requisitos) e indicadores de desempenho para clientes internos e 

externos claramente definidos e contratados. 

b) Procedimentos simplificados e burocracia reduzida. 

c) Altos níveis de desempenho no fornecimento de serviços e produtos que alimentam o 

processo. 

d) Estabelecimento de consenso na visão, direcionamento e prioridades dos processos. 

e) Rompimento de barreiras e regularidade no fluxo de informações.  

 

2.2 CONCEITO DE PROCESSO 
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Processo pode ser definido como uma sequência de atividades organizadas que transformam 

as entradas dos fornecedores em saídas para os clientes, com um valor agregado gerado pela 

unidade; um conjunto de causas que geram um ou mais efeitos; uma atividade ou uma série de 

atividades que transformam um conjunto definido de entradas e saídas mensuráveis, o qual a 

empresa tem a necessidade de gerenciar e medir sua execução (ROTONDARO, 2011). A 

representação de processo pode ser verificada na Figura 1. 

Figura 1 - Definição de processo 

 

Fonte: Autor (2019) 

Harrington, Davis e Weckler apud Villela (2000) destacam que o grau de detalhes de um 

processo de trabalho pode ser representado por meio de uma hierarquia, conforme segue:  

a) Macroprocesso - é um processo que geralmente envolve mais que uma função na 

estrutura organizacional, e a sua operação têm um impacto significativo no modo 

como a organização funciona;  

b) Processo - é um conjunto de atividades sequenciais (conectadas), relacionadas e 

lógicas que tomam um input com um fornecedor, acrescentam valor a este e produzem 

um output para um consumidor;  

c) Subprocesso - é a parte que, inter-relacionada de forma lógica com outro subprocesso, 

realiza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso e contribui para a missão 

deste;  

d) Atividades - são coisas que ocorrem dentro do processo ou subprocesso. São 

geralmente desempenhadas por uma unidade (pessoa ou departamento) para produzir 

um resultado particular. Elas constituem a maior parte dos fluxogramas;  

e) Tarefa - é uma parte específica do trabalho, ou melhor, o menor micro enfoque do 

processo, podendo ser um único elemento e/ou um subconjunto de uma atividade. 

Geralmente, está relacionado à como um item desempenha uma incumbência 

específica.  

 

Entradas Processo Saídas
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2.3 ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS 

Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009) destacam que a análise de processos deve ser 

entendida e executada por todas as partes da organização (vendas, produção, finanças, 

recursos humanos, outras), pois cada uma realiza atividades distintas, necessárias para atingir 

os resultados esperados pela empresa. Entre o fim de um processo e o início de outro existem 

muitas inconsistências, muitas delas frequentes, as quais precisam ser constantemente 

aprimoradas. Analisar um processo por meio das atividades nele executadas e seu fluxo, e 

conhecer seu papel na organização, são itens fundamentais para melhorá-lo.  

O objetivo da melhoria de processos, segundo Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009, p. 119), 

“[...] é ‘saber os números’, entender o processo e extrair os detalhes. Uma vez que um 

processo é realmente entendido, ele pode ser melhorado”. A melhoria de processos deve ser 

contínua para garantir a redução de custos, melhorarem o prazo de entrega e aumentar a 

satisfação dos clientes internos ou externos. Para isso, podem-se promover alterações simples 

na forma de execução do processo ou mudar drasticamente, provocando uma reengenharia de 

processo.  

Galvão e Mendonça (1997) contribuem destacando que a melhoria de processos pode ser 

aplicável para três situações distintas:  

a) Melhoria de uma prática existente: o processo já existe, tem problemas de desempenho 

e precisa ser modificado;  

b) Implementação de um novo processo: o processo não existe, é preciso projetá-lo e 

programá-lo para alcançar o objetivo esperado;  

c) Melhoria drástica do desempenho de um processo existente: o processo existe, mas 

precisa ser modificado para alcançar os objetivos da empresa, porém estas mudanças 

são complexas e não se aplicam ao processo existente. É preciso uma reengenharia de 

processo.  

2.3.1 Metodologia para Análise e Melhoria de Processos 

O MAMP é um modelo com abordagem conceitual de condução para projetos de 

Mapeamento análise e melhoria de processos organizacionais. Em sua construção, se utilizou 

de conceitos baseados no conjunto de práticas Six Sigma (Motorola, 1980).  
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De acordo com Werkema (2012), Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e 

altamente quantitativa, que tem como objetivo aumentar expressivamente a performance e 

lucratividade das empresas, por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do 

aumento da satisfação de clientes e consumidores. 

O Seis Sigma tem com foco objetivos estratégicos da empresa e estabelece que todos os 

setores-chave para sobrevivência e sucesso futuros da organização possuam metas de 

melhoria baseadas em métricas quantificáveis, que serão atingidas por meio de um esquema 

de aplicação projeto por projeto. Os projetos são conduzidos por equipes lideradas pelos 

especialistas Seis Sigma (Black Belts ou Green Belts) (Werkerma, 2012). 

Dessa forma o modelo MAMP é proposto como modelo de abordagem conceitual, em 

adequação às necessidades institucionais onde os métodos de trabalho não são totalmente 

definidos e padronizados e o gerenciamento de processos é ainda incipiente. O modelo foi 

concebido através de aplicações práticas em projetos piloto, validações internas, definição de 

atividades e construção de artefatos alinhados aos objetivos do processo. Os principais 

macroprocessos do modelo citado e seus respectivos artefatos são ilustrados na Figura 2. 

Figura 2- Modelo MAP - Macroprocesso Execução 

 

Fonte: Autor (2019) 

O MAMP desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear (IBQN, 1997) 

estabelece os seguintesprincípios: satisfação total do cliente, gerência participativa, 

desenvolvimentohumano, constância de propósito, melhoria contínua, gerência de 

processos,delegação do poder, gerência de informação e comunicação, garantia da qualidadee 

busca da excelência. 

O uso do MAMP numa organização possibilita seu desenvolvimento e arealização de 

objetivos como: 

a) Clareza e definição dos objetivos da organização, a fim de promover 

ocompartilhamento destes com todos os colaboradores; 

MAPEAMENTO ANÁLISE MELHORIA 
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b) Pleno conhecimento da organização de suas atribuições favorecendo motivação a fim 

de cumpri-las; 

c) Processos avaliados e constantemente melhorados; 

d) Colaboradores motivados e capacitados para executar atividades e reconhecimento e 

respeito a sua dignidade e saúde; 

e) Participação e comprometimento dos funcionários com a qualidade racional, inovação, 

mudança e superação de desafios; 

f) Circulação rápida e correta das informações entre os funcionários; 

g) Satisfação dos clientes e usuários com atuação em seus serviços e/ou produtos. 

A metodologia considera como fundamental o Princípio da Gerência deProcessos, onde o 

referencial é o Ciclo PDCA. Faz-se então necessária a definiçãode metas e métodos que vão 

apoiar as metas. É de suma importância o treinamentodos colaboradores, criação de 

indicadores que possibilitem a verificação dosresultados e reação frente a resultados 

negativos. Pode-se verificar na Figura 3 a representação do ciclo PDCA e do MAMP. 

 

Figura 3 - Ciclo de Análise e Melhoria de Processos 

 

 

Fonte: IBQN (1997) 

A metodologia proposta pelo IBQN (1997) é composta de 18 passos que, devidamente 

seguidos, proporcionarão condições seguras e eficazes para um bom desempenho dos 

processos. Os passos desta metodologia estão dispostos na Tabela 1: 

http://1.bp.blogspot.com/-uKfIl4Eljes/U0iviTIepEI/AAAAAAAACm4/vzHAJm6BZmk/s1600/ciclo-mamp.jpg
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Quadro 1 - Etapas do MAMP 

 
 

Fonte: IBQN (1997) 

De acordo com Leme (2010), o MAMP é composto de etapas que vão da definição do 

objetivo, coleta de dados, análise deles, até a identificação e solução do problema, começando 

pela definição do objetivo, e a partir desse objetivo inicia-se a de coleta de dados. Com dados 

coletados pode-se realizar uma análise dos mesmos e identificar os problemas existentes no 

processo, definindo suas causas e identificando soluções viáveis de serem implementadas.  

Scartezini (2009) comenta que o MAMP segue os mesmos princípios da Metodologia de 

Análise e Solução de Problemas (MASP), que propicia a utilização das ferramentas de 

solução de problemas nas organizações de forma ordenada e lógica, facilitando a análise de 

problemas, determinação de suas causas e elaboração de planos de ação para eliminação 

dessas causas.  

O grande objetivo do MAMP é realizar melhorias nos processos agregando valor aos produtos 

e serviços prestados ao cliente. Ainda segundo o autor, com o MAMP, busca-se um conjunto 

de ferramentas, princípios e procedimentos que fornecem diretrizes para um completo 

gerenciamento das atividades, com foco no atendimento das necessidades dos usuários dos 

serviços da organização. 

O MAMP é distribuído em 05 (cinco) etapas, segundo Scartezini (2009), sendo elas: 

Mapeamento dos processos; Monitoramento dos processos e de seus resultados; Identificação 

PASSO ATIVIDADE

1. Conhecer o processo atual

2. Identificar os problemas

3. Priorizar os problemas

4. Identificar as possíveis causas do problema

5. Priorizar as causas

6. Identificar as alternativas de solução para as possíveis causas

7. Priorizar as soluções

8. Desenvolver as soluções

9. Identificar os problemas potenciais

10. Definir metas

11. Definir métodos

12. Normalizar

13. Consolidar o planejamento de implantação

14. Disseminar as informações

15. Educar treinar

16. Fazer ou executar

17. Medir

18. Comparar com o planejado

1. Análise do processo

2. Melhoria do processo - 

Soluções

3. Melhoria do processo - 

Planejamento da implantação

4. Melhoria do processo - 

implantação, avaliação e 

análise da implantação
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e priorização de problemas e suas causas; Ações corretivas e preventivas; Sistemas de 

documentação e procedimentos operacionais.  

2.3.1.1 Mapeamento de Processos 

Conforme Rotondaro (2011) o mapeamento do processo é uma tarefa muito importante dentro 

da Gestão por Processos. Essa atividade permite que sejam conhecidas com detalhe e 

profundidade todas as operações que ocorrem durante a fabricação de um produto ou a 

produção de um serviço. 

No dia a dia de uma empresa ocorrem várias variações de processo, sendo ela de matéria-

prima, mão de obra, manutenção de máquinas que provocam ajuste no processo e vão criando 

novos procedimentos, novos caminhos, e que por sua vez, modificam o processo original. 

As pessoas que vão fazer o mapeamento de processos têm de, segundo Rotondaro (2011): 

a) Entender os conceitos do processo e sistema. 

b) Entender os elementos do FEPSC (fornecedor, entrada, processo, saída, cliente) e estar 

aptas a aplicá-los a seu próprio processo, conforme e Figura 4. 

c) Entender que é valor para a empresa e o cliente. 

d) Saber como usar os rendimentos obtidos nos passos do processo para identificar onde 

uma melhoria deve ter maior impacto. 

 

Figura 4 - Representação da FEPSC (Matriz SIPOC) 

 

Fonte: Livro Gestão da Qualidade - 2011 

O FEPSC também pode ser identificado como Matriz SIPOC. A sigla SIPOC tem origem nos 

termos em inglês: Suppliers (fornecedores), Inputs (insumos), Process (processo), 

Outputs(produtos obtidos na saída) e Customers (consumidores) (RASIS et al., 2002-03; 

WERKEMA, 2002; PANDE, 2001). Podemos verificar a matriz conforme representação na 

Figura 5. 

Fornecedores Entradas Processo Saídas Clientes
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Figura 5 - Mapeamento de processo 

 

Fonte: Livro Gestão da Qualidade - 2011 

O mapeamento de processos é uma etapa fundamental, pois é nele que serão definidos todos 

os elementos necessários para ocorrer o fluxo do processo, desde o início até a sua completa 

execução. Segundo Scartezini (2009, p. 13), o mapeamento do processo serve para indicar a 

sequência de atividades desenvolvidas dentro de um processo. Os processos e atividades só 

devem existir se agregarem valor a atividade da organização, uma vez que necessitam estarem 

interligadas entre si (DOS SANTOS et al., 2015, p. 3). 

Para a realização de um mapeamento de processo é necessário a utilização de uma ferramenta 

que forneça as qualidades necessárias para executar com eficiência essa atividade, portando o 

método mais indicado é o fluxograma, que é constituído por diferentes símbolos com 

significados, onde cada um deles assume um papel descritivo da atividade.  

Dessa forma, o mapeamento do processo fornece as informações necessárias para a 

elaboração de um planejamento estratégico, visto como um importante mecanismo na 

estrutura organizacional e gestão empresarial. Com a sua utilização permite-se amadurecer e 

evoluir as operações, permitindo análises que poderão identificar, protagonizar e resolver 

problemas decorrentes das operações da empresa.  

 

2.3.1.2 Monitoramento dos processos e seus resultados 

Para Scartezini (2009, p. 18), uma das formas para se monitorar os processos é utilizando 

indicadores de desempenho, que são caracterizados como formas de representações 
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quantificáveis das particularidades de um processo e de seus produtos ou serviços, podendo 

ser utilizados para controlar e melhorar a qualidade e o desempenho destes ao longo do 

tempo.  

Deste modo com as devidas informações sobre o seu desempenho, pode-se auxiliar a tomada 

de decisão, dando apoio a gestão, pois os seus resultados irão fornecer informações para a 

melhoria do sistema e para o atendimento das necessidades da organização (SILVA, 2015). 

Embora nem todos os processos necessitem serem monitorados, é preciso ter cautela, pois por 

algum motivo possam trazer à tona problemas e causar falhas podendo causar danos maiores 

no processo produtivo. 

2.3.1.3 Identificação e priorização de problemas e suas causas 

Para Scartezini (2009, p. 20), existem várias formas de identificar a ocorrência de problemas 

nos processos, das mais simples e intuitivas até as mais elaboradas, auxiliadas por 

instrumentos específicos.  

As ferramentas de qualidade são instrumentos específicos para se identificar os problemas. O 

brainstorming, conforme Figura 6, que consiste num processo onde um grupo de pessoas é 

reunido e os participantes irão dar suas ideias conforme elas vão surgindo na mente 

(MIRANDA, 2015). 

Figura 6 - Brainstorming 

 

Fonte: Autor (2019) 



22 
 

O Diagrama de Ishikawa, conforme Figura 7, possibilita a visualização de várias causas para 

um determinado problema e a partir disso determinar as ações corretivas necessárias 

(SCHEIDEGGER, 2006) são as principais ferramentas utilizadas nessa etapa. 

Figura 7 - Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Autor (2019) 

2.3.1.4 Ações corretivas e preventivas 

Planejar as ações que deverão ser tomadas antes que um problema possa ocorrer é uma 

maneira de prevenir e minimizar erros. Na etapa do planejamento, são definidas quais partes 

exatamente devem ser analisadas. A má definição na etapa de planejar pode ocasionar o 

fracasso do projeto, isso porque os recursos podem tornar-se escassos, ou até mesmo a perda 

de apoio do patrocinador do projeto e de sua equipe (MAST, LOKKERBOL, 2012).  

A ação corretiva visa eliminar as causas de um problema existente ou de situações 

indesejáveis de efeito imediato, ou seja, no momento em que um problema ocorre na 

execução ou operação de uma linha de produção (SILVA, 2015). Por outro lado, a ação 

preventiva visa eliminar as causas de problemas potenciais ou outra situação indesejável a fim 

de evitar o aparecimento das mesmas, por isso é aplicada antes da implementação ou 

inicialização de novos produtos, processos ou sistemas, ou antes, de modificações já 

existentes (SCARTEZINI, 2009).  
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2.3.1.5 Sistemas de documentação e procedimentos operacionais 

Nesta etapa, elaboram-se as normas e fluxos para serem utilizados como material de apoio. 

Scartezini (2009) afirma que a definição das normas, a descrição da rotina e a elaboração dos 

fluxos e demais documentos de apoio, propiciarão a operacionalidade do processo. Os 

trabalhos de normatização devem ser realizados com o ativo dos operadores presentes, já que 

eles serão os responsáveis pela execução das atividades que pretendem ser padronizadas.  

O Procedimento Operacional Padrão pode conter todas as informações da atividade que será 

realizada, pois evita que qualquer falha na execução prejudique tanto o operador quanto a 

empresa, devendo ser documentado e constar no arquivo do sistema, pois acabam 

constituindo uma parte da documentação que será entregue ao usuário e devem ser 

especificados em termos do procedimento (BALLESTERO-ALVAREZ, 2006). 

No próximo capítulo é apresentado o método utilizado para a realização deste trabalho. 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para este trabalho foi adotado a abordagem metodológica do estudo de caso, quando envolve 

o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento (YIN, 2001). 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 problemas sociais (BOAVENTURA, 2004). Gil (2002) complementa afirmando 

que as pesquisas com esse tipo de natureza estão voltadas mais para a aplicação imediata de 

conhecimentos em uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de teorias.  

A empresa estudada situa-se na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais e 

possui um efetivo com um pouco mais de 300 funcionários. É uma organização do ramo de 

montagem de espelhos retrovisores de automóveis e caminhões. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, serão utilizadas também as ferramentas como 

fluxograma (conhecido como mapa de processos) e o 5W2H, para exemplificar as ações que 

serão executadas na linha. 

O fluxograma ou mapa de processos, objetiva determinar a forma em que os insumos 

recebidos de um fornecedor, são tratados e transformados em produtos que serão entregues 
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aos clientes. A essa transformação, chamada de processo, são alocados recursos destinados a 

promover essa transformação com efetividade, conforme Figura 8 abaixo. 

Figura 8 - Mapa de Processos 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

O 5W2H consiste em uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada em qualquer 

empresa a fim de registrar de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações, 

assim como por quem, quando, onde, por que, como e quanto irá custar para a empresa, 

conforme Figura 9. 

 

Figura 9 - Exemplo 5W2H 

 

Fonte: Autor (2019) 

S3.2 (OP.10) 
PARAFUSAMENTO 

MANCAL/ ATUADOR 
NO CHASSI

S3.3 (OP.20) 
PARAFUSAMENTO DO 
CHASSI NO CORPO E 

CRAVAMENTO DA 
LENTE

S3.4 (OP.30) 
PARAFUSAMENTO 
BASE NO CORPO

S3.5 (OP.40) 

TESTE FINAL

S3.6 (OP.50) 

INSPEÇÃO FINAL

ESPELHO RETROVISOR 
EXTERNO
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3.1 TIPO DE PESQUISA 

Uma pesquisa é caracterizada quanto aos seus objetivos, à natureza de abordagem e aos 

procedimentos técnicos. 

É um tipo de pesquisa quantitativa e qualitativa, considera que tudo pode ser quantificável, o 

que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (porcentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc.).  

 

3.2 DEFINIÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS SEUS OBJETIVOS 

A metodologia utilizada para realizar o desenvolvimento do trabalho é a de pesquisa aplicada 

e exploratória, onde objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais.Tem como finalidade 

proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua 

definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a 

fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para 

o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. 

 

4 COLETA DE DADOS 

Foram realizadas as coletas dos dados para que posteriormente, os mesmos pudessem ser 

analisados e uma solução seja proposta. 

A empresa hoje necessita produzir conforme seu plano de trabalho uma quantidade de 125 

peças por hora com cinco colaboradores (mãos de obra) na linha de montagem, sendo esta a 

situação apresentada para o cliente no ato de fechamento do contrato comercial de 

fornecimento de espelhos retrovisores. 

Constatou-se que alguns dispositivos utilizados não possuem sistema a prova de erros (passa 

ou não passa) e outros não estão em condições tão boas, necessitando de um retrofiting. 

Já com base nos dados coletados podemos verificar no Quadro 2, onde foi realizada uma 

cronoanálise, que trata da coleta de tempos em que uma operação leva para ser realizada.  
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Segundo Fellipe (2012), a cronoanálise é de grande importância para o setor produtivo na 

atualidade, pois é utilizada como ferramenta que, além de definir o tempo padrão, auxiliará na 

organização dos processos, sendo um instrumento que acompanha a evolução contínua das 

melhorias. Outra aplicação para a cronoanálise é a utilização do tempo padrão como um dos 

parâmetros para a constituição do custo industrial através da relação tempo padrão x custo 

minuto do setor produtivo. 

Quadro 2 - Coleta de tempos - Plataforma ABC 

 

Fonte: Autor (2019) 

Tempo: segundos 
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Após a coleta dos dados, foi elaborada a planilha de estudo de tempo, conforme Quadro 3, 

onde ela considera a média dos tempos coletados adicionando uma fadiga de 16% (valor 

definido pela empresa Metagal para utilização nas análises de tempos) e o ritmo de trabalho 

do operador. Ritmo 1 representa o normal, abaixo de 1 lento e acima de 1 acelerado, 

apresentando assim o tempo real da operação. 

Quadro 3 - Planilha de Estudo de Tempo 

Tempo: segundos 
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Fonte: Autor (2019) 

Abaixo podemos verificar o Gráfico 1, que representa de forma mais clara os tempos 

operacionais de cada operação. 

Pode-se notar que a atividade realizada na operação S3.4 é a que possui um tempo maior, 

tornando esta o gargalo da linha de montagem. 

Gráfico 1 - GBO - Montagem ABC 

 

Fonte: Autor (2019) 

Paralelamente com a coleta dos dados foi elaborada a Matriz SIPOC, para que o processo 

fosse conhecido, sabendo quais eram os fornecedores, entradas, saídas e cliente, conforme 

Figura 10. 
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Figura 10 - Matriz SIPOC 

 

E foi elaborado o 5W2H, conforme Figura 11. 

Figura 11 - 5W2H 

 

Fonte: Autor (2019) 

5 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados serão trabalhos seguindo a MAMP, onde o passo 1, conforme Figura 12, é 

realizar a Análise do Processo, onde o processo atual foi conhecido, seus problemas 

identificados e priorizados e suas possíveis causas levantadas e priorizadas. 



30 
 

Figura 12 - Passo 1 do MAMP 

 

Fonte: IBQN (1997) 

É de extrema importância que a eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a fim 

de reduzir custos. A ideia básica é produzir apenas o necessário, no momento necessário e na 

quantidade requerida. 

Figura 13 - Desperdícios visíveis e ocultos que podem ser encontrados na indústria 

 

Fonte: Slideshare (2019) 

Sendo assim, após a coleta de dados, foi possível levantar os seguintes problemas, priorizando 

conforme a sequência abaixo: 

a) Na operação S3.2 é realizada a inspeção de 100% do corpo do retrovisor, para saber se 

ele possui furo para o sensor de temperatura ou não.  

PASSO ATIVIDADE

1. Conhecer o processo atual

2. Identificar os problemas

3. Priorizar os problemas

4. Identificar as possíveis causas do problema

5. Priorizar as causas

1. Análise do processo
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b) Na operação S3.3 o colaborador precisa realizar os parafusamento e posteriormente 

acionar um outro dispositivo para cravar a lente do espelho no motor. 

c) Os espelhos vêm em caixas coletivas envoltas por um saco acolchoado e separadas por 

divisórias de papelão. 

d) Alguns racks de componentes estão dispostos de maneira a dificultar as atividades 

realizadas pelos operadores. 

e) Observou-se também que as operações realizadas pelos colaborados não estão 

balanceadas corretamente, gerando assim um gargalo na operação S3. 4. 

f) Hoje a plataforma realiza as operações com cinco colaboradores e notou-se que ela 

também produz mais peças por hora do que a demanda do cliente solicita, gerando 

assim estoque de peças, um dos tipos de desperdício. 

g) O Quadro 2 apresenta valores em vermelho, que tratam dos tempos extremos, sendo 

eles o menor e o maior valor encontrado. Esses valores foram desconsiderados para 

que os cálculos fossem realizados de uma melhor forma. 

h) No Quadro 3 verificou-se também que a produção de peças por homem por hora atual 

é maior do que o solicitado no plano de trabalho, com uma divergência positiva de 

4%. 

i) Os colaboradores que realizam as operações apresentam boa aptidão para realização 

das atividades, e um ritmo relativamente bom de produção. 

Na Figura 14 a priorização das possíveis causas dos problemas. 
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Figura 14 - Priorização das possíveis causas 

Fonte: Autor (2019) 

Com a coleta de dados realizada e finalizada a equipe apresentará no próximo Capítulo 6 as 

alternativas de soluções para as possíveis causas encontradas, definirá metas e métodos a 

serem alçados e apresentará a como os dados planejados ficaram comparados com os dados 

atuais. 

6 SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

Neste Capítulo serão apresentadas as propostas de solução seguindo o MAMP, conforme 

figuras 15, 16 e 17. 

Na Figura 15, temos a representação do passo 2 e suas atividades. 

Figura 15 - Passo 2 do MAMP 

Fonte: IBQN (1997) 

Após levantados os problemas foram identificadas as alternativas de solução, conforme a 

Figura 16. 

PASSO ATIVIDADE

6. Identificar as alternativas de solução para as possíveis causas

7. Priorizar as soluções

8. Desenvolver as soluções

9. Identificar os problemas potenciais

2. Melhoria do processo - 

Soluções
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Foram apresentadas cinco soluções, antes da realização da cronoanálise e do balanceamento 

da linha de montagem. 

Figura 16 - Soluções para problemas encontrados 

Fonte: Autor (2019) 

Todas as soluções citadas na Figura 16 foram implementadas, sendo elas: 

a) Inclusão do sensor laser para verificação do corpo com ou sem furo do sensor de 

temperatura 

b) Ajuste do programa, onde assim que o parafusamento é iniciado, ele aciona 

automaticamente o cravamento da lente. Este cravamento possui uma cortina de luz, 

para garantir a segurança do operador, pois se ele colocar a mão durante o processo a 

máquina para de funcionar. 

c) Foi desenvolvida uma caixa colmeia com proteção de EVA (Etileno Acetato de 

Vinila), plástico acolchoado, na parte interior para não danificar os espelhos e para 

facilitar a retirada do componente da caixa, eliminando a atividade de desembalar as 

peças. 

d) Os racks de componentes foram ajustados e também houve ajuste dos racks para 

devolução de caixas vazias. 

e) Após o consumo do estoque, deixando apenas o estoque de segurança, a demanda foi 

ajustada junto com o cliente. 
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Já conforme a Figura 17, para implantação das soluções foi realizado um planejamento para 

compra do sensor e teste da nova embalagem. 

O sensor foi adquirido após 15 dias e a embalagem foi aprovada após vinte dias de teste do 

protótipo. 

A meta principal era a retirada de uma mão de obra para ser realocada em outra linha de 

montagem e a alocação dos demais operadores para outras linhas também, assim que atingida 

a demanda mensal solicitada pelo cliente. 

Figura 17 - Passo 3 do MAMP 

Fonte: IBQN (1997) 

Foi realizada uma nova cronoanálise para validação das propostas sugeridas e foi possível a 

retirada de um operador conforme meta definida anteriormente. 

No Quadro 4 temos os tempos coletados dos colaboradores, considerando a meta de quatro 

pessoas, alocando uma mão de obra. 

Para isso, as atividades foram rebalanceadas após a implementação das soluções e as 

operações que eram realizadas pelo colaborador E foram passadas para o operador D. 

PASSO ATIVIDADE

10. Definir metas

11. Definir métodos

12. Normalizar

13. Consolidar o planejamento de implantação

3. Melhoria do processo - 

Planejamento da implantação
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Quadro 4 - Coleta de Tempos – Plataforma ABC 

 

Fonte: Autor (2019) 

No Quadro 5, temos a planilha de estudo de tempo, onde ela considera a média dos tempos 

coletados adicionando uma fadiga de 16% (valor adotado pela empresa Metagal) e o ritmo de 

trabalho do operador. Ritmo 1 representa o normal, abaixo de 1 lento e acima de 1 acelerado, 

apresentando assim o tempo real da operação. 

A demanda do cliente era de 950 peça/dia, totalizando 20900 peças/mês. Considerando a 

média mensal de 22 dias úteis. 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒂𝒕𝒖𝒂𝒍: 

 950 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑥 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 20900 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

(Equação 1) 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒂𝒕𝒖𝒂𝒍: 

 25 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑥 5 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 22000 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

(Equação 2) 

Passou para 750 peças/ dia, totalizando 16500 peças/ mês. Considerando a média mensal de 

22 dias úteis. 
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𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂:  

750 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑥 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 16500 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

(Equação 3) 

Após as melhorias implementadas, os colaboradores conseguiram produzir 27,1 

peças/hora/homem, totalizando 867 peças/dia, 19078 peças/mês, atendendo a demanda do 

ciente com folga. 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂: 

 27 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑥 4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 22 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 19078 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

(Equação 4) 

Com isso, a primeira meta de realocar uma mão de obra foi possível, pois os quarto 

operadores conseguiam atender a nova demanda, e a segunda meta de conseguir realocar os 

quatro operadores também seria possível por 3 dias no mês para as linhas de baixo volume, 

pois eles possuíam a capacidade produtiva de 27,1 peças/hora/homem, totalizando 19078 

peças/mês, com capacidade de produzir 2574 peças a mais do que o necessário, sendo que 

trabalhavam apenas 19 dias/mês. 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂 − 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒐 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  

 19078 − 16500 = 2578 𝑝𝑒ç𝑎𝑠  

(Equação 5) 

Quadro 5 - Planilha de Estudo de Tempo 
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Fonte: Autor (2019) 

Abaixo podemos verificar o Gráfico 2, que representa os tempos operacionais de cada 

operação após o balanceamento. 

As atividades estão quase todas equalizadas, considerando que os colaboradores das 

operações S3.2 e S3.3 trabalham num ritmo mais acelerado que os demais, durante o dia 

atingem o mesmo ritmo de produção. 
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Gráfico 2 -  GBO - Montagem ABC 

 

Fonte: Autor (2019) 

Na Figura 14, temos o passo 4 do MAMP que trata da avaliação das ações implementadas e 

disseminação das informações. 

 

Figura 18 - Passo 4 do MAMP 

Fonte: IBQN (1997) 

Após todas ações tratadas através da ferramenta MAMP, a empresa optou por incluir as 

soluções implementadas no banco de lições aprendidas para posteriormente serem 

implantadas nas demais linhas de montagem. Os resultados foram satisfatórios e as metas e o 

objetivo foram atingidos com excelência.  

  

PASSO ATIVIDADE

14. Disseminar as informações

15. Educar treinar

16. Fazer ou executar

17. Medir

18. Comparar com o planejado

4. Melhoria do processo - 

implantação, avaliação e 

análise da implantação
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7 CONCLUSÃO 

Com os estudos realizados através da ferramenta MAMP e das melhorias de processos 

realizadas na linha de montagem citada no trabalho, pode-se observar a redução de fatores 

importantes como: redução de mão obra, melhor utilização de mão de obra disposta no 

processo produtivo, redução de tempo e atendimento das metas propostas, além de atender à 

solicitação do cliente. 

Foi possível apontar os desperdícios encontrados na linha de montagem com superprodução, 

estoque, tempo em espera e retrabalhos e soluções de melhorias foram prospostas para 

eliminá-los. 

Obteve-se a redução de um colaborador, de cinco para 4 pessoas na linha de montagem, um 

aumento de 9% na produtividade e ajuste correto da capacidade produtiva de acordo com a 

demanda do cliente. 

E por fim, após todos os ajustes a organização ainda obterá um ganho de 3,5 dias de 

produção, podendo realocar a mão de obra desta linha de montagem em outra linha de menor 

produção. 

E foi através de todas as análises de dados, que afirmamos a importância de todas as 

ferramentas de Gestão de Processos, para o bom desenvolvimento do trabalho e do 

atingimento do objetivo. 

Por fim, o estudo da análise do problema, da interpretação dos dados e de toda aplicabilidade 

das ferramentas, nos ajudou a desenvolver o nosso lado analítico e a visualizar soluções 

cabíveis para o estudo de caso. Essas ferramentas nos auxiliaram a seguir um caminho 

retilíneo através de passos a serem seguidos até o desfecho do trabalho. 
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RESUMO 

Em âmbito mundial, observa-se uma expressiva tendência entre as instituições da 
área de Saúde na implementação de recursos de gestão da qualidade, no intuito de 
garantir a eliminação de defeitos, a otimização do espaço utilizado, a redução do 
tempo de espera de pacientes, entre outros aspectos. O Seis Sigma, aliado à 
ferramenta DMAIC, é um método eficaz para o alcance da melhoria da qualidade 
através da redução dos desperdícios e da variabilidade dos processos operacionais, 
administrativos e de serviço. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 
analisar o processo de atendimento dos pacientes em uma Unidade Básica de Saúde 
– UBS, localizada no município de Santa Rita do Sapucaí – MG, visando promover o 
aumento da eficiência dos processos e uma maior qualidade na prestação de serviços, 
através da aplicação do método Seis Sigma e de suas ferramentas. A metodologia de 
pesquisa aplicada neste trabalho foi o estudo de caso e as sugestões de melhorias 
foram apresentados no decorrer da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Seis Sigma. DMAIC. Desperdícios. 
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ABSTRACT 

Worldwide, there is a significant trend among Healthcare institutions in the 
implementation of quality management resources, in order to ensure the elimination of 
defects, the optimization of space used, the reduction of patient waiting time, among 
other aspects. Six Sigma, combined with the DMAIC tool, is an effective method for 
achieving quality improvement through waste reduction and operational, administrative 
and service process variability. Thus, the present study aimed to analyze the process 
of patient care in a Basic Health Unit - UBS, located in the city of Santa Rita do Sapucaí 
- MG, aiming to promote increased process efficiency and a higher quality of care. 
through the application of the Six Sigma method and its tools. The research 
methodology applied in this work was the case study and suggestions for 
improvements were presented during the research. 
 

Keywords: Six Sigma. DMAIC. Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com os crescentes avanços tecnológicos, cada vez mais os gestores públicos, 

gestores do sistema de saúde e, principalmente a população, estão preocupados em 

relação aos serviços de saúde, tanto em hospitais públicos quanto em privados, não 

somente no Brasil, mas ao redor do mundo (CAMPOS, 2018). Cerca de 85,1% da 

população brasileira não está satisfeita com os serviços prestados por hospitais 

públicos e privados, um dos piores resultados na América Latina 

(LATINOBARÓMETRO, 2015). 

Em uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo, (ALVIM, 2015) sobre a qualidade e 

acesso à saúde em relação a doenças que poderiam ser prevenidas ou tratadas, o 

Brasil ocupou a 89ª posição em uma avaliação feita com 195 países, ficando atrás 

somente do Chile, Uruguai e Argentina, e apenas uma colocação à frente da 

Venezuela. No mundo, os países que apresentaram os melhores índices são Andorra, 

Islândia e Suíça. De acordo com esses números, observa-se que o Brasil possui 

quesitos a serem melhorados para aumentar a eficiência dos serviços de saúde. 

A essência do Seis Sigma, conforme Pande, Neuman e Cavanagh (2001), está na 

utilização sistemática de métodos estatísticos para diminuir a variabilidade e, em 

consequência, os defeitos e os custos, sempre focando no cliente. Além disso, a 

implantação de projetos de melhoria, não importando o seu tamanho, são incentivados 

acreditando-se que pequenos ganhos, quando somados, proporcionam resultados 

significativos para a empresa. 

No Brasil e na América Latina, um número restrito de instituições possui certificações 

de qualidade e, dentre essas, uma pequena parcela adota a temática do Seis Sigma 

aplicado aos serviços de saúde. O Hospital Israelita Albert Einsten aplica essa 

metodologia desde 2008, juntamente com a filosofia Lean Healthcare, e os resultados 

foram tão satisfatórios que eles passaram a oferecer cursos e consultorias para outros 

hospitais, mostrando que a metodologia pode proporcionar excelência operacional na 

gestão hospitalar. Nesse segmento, o Hospital Albert Einsten já realizou alguns cases 

no Hospital Mater Dei em Minas Gerais, no Instituto Cardiopulmonar de Salvador na 

Bahia, em seis hospitais públicos em Luanda na Angola e na Clínica Girassol, também 

na capital angolana. 
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Em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos da América (EUA), onde o 

Seis Sigma é adotado desde 2009, o número de implementação da metodologia em 

hospitais é mais expressivo. Isso ocorre em razão ao incentivo à pesquisa científica e 

à procura de processos mais eficientes serem considerados como visão estratégica 

dos hospitais (PINTO et al., 2018). 

A literatura científica apresenta um recente crescimento no interesse dos 

pesquisadores sobre a aplicação da metodologia Seis Sigma, aliada à ferramenta 

DMAIC, em serviços de saúde. Deste modo, este presente trabalho teve como objetivo 

implementar a metodologia Seis Sigma, associada à ferramenta DMAIC, em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) pública localizada em Santa Rita do Sapucaí – MG, 

com o objetivo de analisar todo o processo que compreende desde a entrada do 

paciente na unidade, realizando um estudo sobre o acolhimento dos pacientes, o 

tempo de espera para estes serem atendidos, a utilização de recursos disponíveis, 

além de diversas outras deficiências encontradas, até sua saída, visando a maior 

entrega de valor possível ao paciente. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

No Brasil, o direito de acesso aos serviços de saúde é garantido pela Constituição 

para todos os cidadãos, sendo dever e responsabilidade do Estado. Dessa forma, a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) assegurou, a todo cidadão, o direito à vida, 

a serviços de saúde eficientes e à assistência de qualidade (RONCALLI, 2003). As 

Unidades de Saúde da Família são integrantes desse sistema e, como serviços de 

assistência à saúde, devem ter sua qualidade avaliada.  

A qualidade em serviços de saúde é considerada essencial pois os custos com as 

falhas, em especial àqueles que envolvem seres humanos, podem levar a 

consequências irreparáveis. Por este motivo, é fundamental a implantação de 

procedimentos que melhorem a qualidade dos serviços e tornem os processos mais 

eficientes, tanto para os pacientes como para a organização (SREEDHARAN; RAJU; 

SRINIVAS, 2016). 
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A necessidade de melhoria nos serviços de saúde, independentemente do tipo de 

instituição de saúde, se encontra principalmente em otimizar o tempo de espera dos 

pacientes, agilizar o tempo de atendimento dos médicos, melhorar o processo de 

triagem, melhorar a organização, adaptar a gestão visual e utilizar os recursos de 

forma eficiente (SILVA, 2017). 

Ao redor do mundo, existem inúmeras ferramentas de melhoria contínua que buscam 

melhorar o processo de prestação de serviço de saúde através da eliminação de 

desperdícios, defeitos e variações do processo, garantindo maior entrega de valor aos 

pacientes. Uma das mais recentes, entre elas, está o Seis Sigma (LAUREANI; 

BRADY;  ANTONY, 2013). 

Silva (2017), afirma que a inadequada gestão dos recursos e o financiamento 

insuficiente do SUS são as principais causas dos problemas enfrentados pelas 

instituições de saúde no Brasil. Esta situação agrava-se, ainda mais, pela contenção 

de gastos devido à crise econômica que atravessou o país (COSTA, 2016; ROSSI, 

2015). 

O resultado dessa falta gestão eficiente de recursos reflete em diminuição dos 

repasses financeiros realizados pelo governo, impactando em unidades de saúde 

fechadas, horários de atendimento reduzidos, realização de exames suspensos. 

Todas essas ineficiências são geradas por outros problemas que estão mascarados 

e parte da sociedade não consegue visualizar (COSTA, 2016; PAIVA, 2016). 

Além disso, as Unidades Básicas de Saúde que fazem parte do programa ESF – como 

a Unidade que foi objeto de estudo neste trabalho – tem uma meta de eficiência que 

é medida pelo governo e, caso não seja alcançada essa meta, os repasses de verbas 

são cortados. Muitas instituições de saúde públicas financiadas pelo SUS sofrem com 

a falta de gestão do pouco dos recursos que são repassados. 

Com o aumento dos custos, com a demora no atendimento no setor de saúde e a falta 

de gestão, torna-se pertinente a adoção de práticas que tornem os processos mais 

eficientes, diminuindo os custos, aumentando a qualidade, elevando a produtividade 

e satisfação dos pacientes. Pois, dessa forma, tende-se a aumentar o lucro, aumentar 

a arrecadação de fundos e parcerias (no caso de serviços públicos) e, agregar a 

obtenção de maiores verbas destinadas às unidades de saúde, com relação aos 

prestadores de serviços públicos de saúde (COSTA, 2016). 
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Tomando como base a melhoria dos serviços de saúde pública, através do melhor 

gerenciamento possível dos recursos e processos, a aplicação da metodologia Seis 

Sigma é uma estratégia excelente que traz inúmeros resultados como: redução dos 

custos operacionais, otimização dos recursos e diminuição do tempo de espera dos 

pacientes, visando assim, o aumento da qualidade do serviço prestado e maior retorno 

para a organização. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é, seguindo a metodologia Seis Sigma, analisar 

oportunidades de melhoria em todo processo de atendimento dos pacientes de uma 

Unidade Básica de Saúde – UBS e propor soluções para melhorar a eficiência dos 

seus processos, através da eliminação de desperdícios. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para que o objetivo principal seja alcançado, foram estabelecidos alguns objetivos 

específicos: 

a) Identificar e analisar os tempos e processos considerados improdutivos e que 

não agregam valor ao paciente; 

b) Realizar um estudo sobre a organização do ambiente da Unidade Básica de 

Saúde e dos materiais de trabalho utilizados para o eficiente aproveitamento 

dos recursos disponíveis; 

c) Analisar o processo e apresentar uma padronização das atividades, visando a 

melhoria na qualidade do serviço prestado; 

d) Propor melhorias sobre os aspectos observados como deficientes. 
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1.3 OBJETO DE ESTUDO 

O presente trabalho engloba a aplicação do Método Seis Sigma, em conjunto com a 

metodologia DMAIC, em uma Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada em Santa 

Rita do Sapucaí – MG, a fim de propor melhorias. 

A Unidade Básica de Saúde conta com o programa Estratégia de Saúde da Família – 

ESF, que é um programa do governo com o objetivo de acabar com a assistência 

emergencial, ou seja, tratar os pacientes apenas quando eles já estão doentes. Além 

disso, praticar a atenção primária, sob corresponsabilidade da União, Estados e 

municípios. Parte da estratégia prometida pela atenção primária consiste em vacinas, 

atendimentos odontológicos, consultas, exames de rotina, orientações e campanhas 

educacionais.  

Ainda sobre o programa, toda cidade é dividida em microrregiões. Em Santa Rita do 

Sapucaí, são oito microrregiões e cada UBS da cidade é responsável por uma delas. 

Para cada uma dessas pequenas delimitações, o governo emprega agentes 

comunitárias de saúde, que se encarregam de realizar visitas às casas das pessoas, 

buscando prestar assistência e identificar se necessitam de algum serviço de saúde 

ou de medicamentos. Em relação ao objeto de estudo desse trabalho, a Unidade 

Básica de Saúde é responsável pela região do ESF 5.  

As consultas nas UBS podem ser realizadas de duas formas: com consulta 

programada ou por demanda espontânea. Na primeira, o paciente marca a consulta 

comparecendo à unidade correspondente a sua área ou, solicita a agente comunitária 

durante a visita domiciliar. E na segunda forma, caso o paciente manifeste algum sinal 

de risco, ele pode ser atendido sem consulta marcada e imediatamente. 

A Figura 1 mostra as duas recepções do local em estudo e é possível notar como 

aparência não é acolhedora. Além do mais, neste local há uma televisão que não está 

sendo utilizada e poderia ser aproveitada como meio de comunicação visual com os 

pacientes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PROCESSO  

2.1.1 Processos de Serviços 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), as organizações produzem produtos e 

serviços através da transformação de entradas em saídas, o que é chamado de 

processo de transformação. Toda produção para a realização de suas atividades 

necessita de recursos de input (entrada) utilizado para transformar algo ou para ser 

transformado em output (saída) de bens e serviços. 

Os produtos são considerados tangíveis, e geralmente os serviços são intangíveis. 

Especificamente, para o contexto hospitalar, o foco dos processos pode não estar na 

obtenção de outputs, mas sim no alcance de resultados, como a cura dos problemas 

do paciente (ROHNER, 2012). 

Os processos de serviços operam por meio do processo de transformação input-

transformação-output. As entradas e saídas podem ser intangíveis nas operações de 

Figura 01 - Recepções da UBS - ESF 5 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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serviços, e as transformações podem não ser físicas. O cliente ou consumidor faz 

parte do processo de transformação, visto que os serviços só ocorrem quando o 

cliente o solicita. Como, por exemplo, o atendimento de um plantão médico em um 

hospital (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

O hospital está sempre pronto para receber os pacientes, mas o serviço em si só inicia 

quando o paciente chega. Independentemente do tipo de serviço (um atendimento 

simples, uma cirurgia, exames), o paciente está a todo momento participando do 

processo de transformação e, em muitos aspectos, está sendo transformado pelo 

serviço prestado (SIEDENBERG et al., 2010). Melhorar o processo de serviço é 

essencial tanto para aumentar a satisfação dos clientes quanto para reduzir custos, 

agregar valor e melhorar o lucro (COLLIER, 1994). 

 

2.2 GESTÃO 

2.2.1 Gestão de Processos de Serviço 

A gestão pode ser definida como o processo de administrar ou dirigir um determinado 

negócio. Por meio da gestão é possível desenvolver uma estratégia para alcançar os 

objetivos da organização, como, por exemplo, aumentar a produtividade, reduzir 

custos e elevar o lucro (CHIAVENATO, 2008). 

De acordo com Marx, Roos e Paladini (2013), alguns estudos foram feitos e 

evidenciaram que existe uma grande diferença entre o que o usuário de um serviço 

de saúde identifica como qualidade e que agrega valor, e o que o gestor do serviço 

considera como qualidade e valor agregado. Os gestores dos serviços prestados na 

área de saúde devem entender quais são as percepções de qualidade e valor daquele 

serviço. Como nessa área não existe um produto envolvido nem a assistência à um 

produto, deve-se levar em conta o que o paciente entende como valor, o que a gestão 

entende como valor e preencher as lacunas entre os conceitos. 

A qualidade da experiência de serviço é determinada principalmente durante o 

encontro do fornecedor de serviços com o cliente (ZEITHAML; PARASURAMAN; 

BERRY, 1990). Esse encontro de serviços é definido como o período de tempo no 
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qual os clientes interagem diretamente com o prestador de serviços (funcionários, 

sistemas, equipamentos, instalações). 

 

2.2.1.1 Tipos de Serviços 

A fim de que um serviço seja bem definido é importante que suas características sejam 

observadas. Lovelock e Wright (2003) enfatizam quatro atributos que diferenciam um 

serviço de um produto: 

a) Intangibilidade: Serviços são intangíveis, não podem ser vistos, sentidos, 

ouvidos ou cheirados antes de serem comprados; 

b) Inseparabilidade: Os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente; 

c) Variabilidade: Serviços depende de quem os compre, do local e quando são 

utilizados, por isso eles são altamente sujeitos à variação; 

d) Perecibilidade: Os serviços, ao contrário dos produtos, não podem ser 

guardados para consumo posterior.  

 

2.2.1.2 Serviços de Saúde 

Kotler e Bloom (1988) afirmam que serviço é qualquer atividade ou benefício que uma 

parte possa ceder a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na 

propriedade de qualquer coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um 

produto físico. 

Conforme Silva (2017), o setor de serviços de saúde é um segmento econômico 

complexo que deve equilibrar continuamente o atendimento ao paciente com atenção 

às restrições financeiras (LAUREANI; BRADY; ANTONY, 2013). Apesar do setor 

possuir um dos maiores crescimentos e faturamentos financeiros do mundo, as 

instituições de saúde enfrentam sérios problemas relacionados à qualidade e ao custo 

de seus serviços, que crescem em ritmo acelerado e insustentável (SREEDHARAN; 

RAJU; SRINIVAS, 2016). 
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O sistema de saúde inclui todas as ações que possam favorecer a melhoria da saúde 

e, desta forma, inclui todos os indivíduos, instituições ou recursos que executam ações 

em saúde (MURRAY; EVANS, 2003). A Saúde Pública, enquanto sistema social, 

possui como função principal garantir as condições necessárias à saúde dos 

indivíduos.  

A busca da qualidade na prestação dos serviços de saúde está se tornando cada vez 

mais frequente, tendo em vista que a adoção de uma gestão baseada em qualidade 

é uma decisão estratégia das organizações. Segundo Paladini (2007), os serviços na 

área da saúde são classificados, conforme a tipologia, como serviços profissionais, ou 

seja, são aqueles definidos como organizações de alto contato com os clientes, 

gastando um grande tempo no processo de prestação de serviço, são serviços 

personalizados e que são prestados a um número reduzido de clientes.  

Esses autores evidenciam que esses tipos de serviços considerados profissionais 

possuem alto nível de customização, em que o processo de serviço se torna flexível 

para o atendimento dos desejos individuais dos clientes. 

Segundo Mezamo (1995), existe uma pressão por forças externas e internas no setor 

de saúde para que a instituição alcance a qualidade esperada. Externamente sofre 

pressões do governo, dos concorrentes e dos clientes que buscam qualidade dos 

serviços à um custo adequado. Internamente as pressões os gestores desejam que a 

qualidade seja adquirida por competência dos seus processos e não por pressão 

externa. A melhoria da qualidade da saúde resulta de uma reestruturação de seus 

processos adequando-os à verdadeira missão da saúde. 

Silva (2017) afirma que a inadequada gestão dos recursos e o financiamento 

insuficiente do SUS (Sistema Único de Saúde) são as principais causas dos 

problemas enfrentados pelas instituições de saúde no Brasil. Esta situação agrava-se 

ainda mais pela contenção de gastos devido à atual crise econômica que atravessa o 

País (COSTA, 2016; ROSSI, 2015). 

 

2.2.2 Ferramentas de Gestão 

A metodologia que mais se destaca para o alcance de maior eficiência nos processos 

de prestação de serviços é a metodologia Seis Sigma. A mesma surgiu na década de 
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1980, na Motorola, com o objetivo de auxiliar nas resoluções de problemas de 

qualidade, e se difundiu em outras empresas como a General Electric. No Brasil, esse 

programa foi trazido pelas filiais dessas organizações (ANDRIETTA; MIGUEL, 2007). 

O método Seis Sigma consiste em um conjunto de práticas que buscam aprimorar os 

processos, sejam operacionais ou administrativos, apontando as principais variações 

dos processos e outros defeitos ou quesitos que não estão em conformidade com os 

padrões estabelecidos, através de métricas estatísticas. (ECKES, 2001; PYZDEK e 

KELLER, 2011; PANDE, P. et al., 2001). 

Aliado à essa metodologia, há o ciclo DMAIC que é um conjunto de etapas muito bem 

definidas e que se utiliza de diferentes técnicas e ferramentas estatísticas para 

alcançar a melhoria dos processos e a oferta da qualidade, tanto em processos de 

manufatura como em prestações de serviços. O DMAIC é constituído de cinco fases: 

Define, Measure, Analyse, Improve, Control. 

E ainda, pode ser empregado o Lean Manufacturing, que surgiu a partir do Sistema 

Toyota de Produção e quando aplicado aos sistemas de saúde (Lean Healhcare), 

alguns dos seus objetivos são eliminar a variação do processo, identificada pela 

metodologia Seis Sigma, e acabar com todos os desperdícios e atividades que não 

agregam valor. As ferramentas da qualidade quando baseadas em métricas 

estatísticas e análise de dados históricos geram análises de causa e efeito, que 

contribui para que a tomada de decisão siga para a melhoria contínua da qualidade e 

produtividade (GOULART; BERNEGOZZI, 2010). Nos tópicos seguintes serão 

apresentadas as principais ferramentas dessa filosofia. 

 

2.2.2.1 Lean Helthcare 

O conceito Lean, iniciado no Japão, e conhecido como sistema de produção enxuta, 

é usualmente conhecido como Sistema Toyota de Produção (STP). Essa teoria se 

fundamenta no princípio de agregação de valor visando a redução dos desperdícios, 

redução de custos, envolvimento das pessoas com o processo e com o ambiente 

organizacional, além do controle rigoroso e efetivo da qualidade (OHNO, 1997). 

A metodologia do Lean Manufacturing fornece ferramentas para a análise de fluxo de 
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processo e tempos de atraso em cada atividade em um processo e foca em maximizar 

a velocidade do mesmo; distingue as atividades que possuem valor-agregado e as 

que não possuem e neste trabalhar com ferramentas para eliminar suas causas, como 

também seu custo (GEORGE, 2003). 

Ao analisar o contexto econômico da época é possível perceber que a redução de 

custos produtivos era essencial para que a indústria automobilística japonesa pudesse 

sobreviver. E a estratégia utilizada para redução de custos produtivos é reduzir custos 

com estoque de peças e produto acabado, que converge para o objetivo do Sistema 

Toyota de Produção que é a redução de estoques e desperdícios através da melhoria 

continua de processos produtivos e sincronização do fluxo de produção (LIKER, 

2004). 

Assim sendo, a filosofia Lean pode ser aplicada nas indústrias (DIAS et al., 2016), nos 

serviços (SOUSA; SILVEIRA; BAGNO, 2012), hospitais (BARROS NETO et al., 2016), 

construção civil (PEREIRA et al., 2015), entre outros. 

O setor de serviços vem buscando cada vez mais melhorias em seus processos para 

atender de maneira mais eficiente e eficaz seus clientes. Os autores Trilling et al. 

(2010) destacam que a melhoria da qualidade na saúde é uma das principais 

preocupações no contexto atual, em que os serviços precisam oferecer um alto nível 

de cuidado para os pacientes, reduzindo os custos e mantendo um ambiente de 

trabalho agradável para os funcionários. 

Tendo como vista o elevado crescimento dos custos em ambientes dos setores de 

saúde diversas metodologias são aplicadas a fim de sua redução. Desse modo o 

pensamento enxuto aplicado à área hospitalar, Lean Healthcare, surge com o objetivo 

de auxiliar na prevenção destes problemas, utilizando um conjunto de teorias, técnicas 

e ferramentas que melhoram o modo como as instituições de saúde são organizadas 

e administradas (ARAÚJO et al., 2017).  

De acordo com Werkema (2012), o Lean é um conjunto de conceitos, princípios e 

ferramentas usados como fontes de criação do máximo valor do ponto de vista dos 

consumidores e, ao mesmo tempo, consumindo o mínimo de recursos. Existem 

diversos termos que descrevem o seu significado, entre eles, o mais conhecido é o 

muda que tem como conceito eliminação de desperdícios e atividades que não 

agregam valor (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2013).  
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À vista disso, a metodologia do pensamento Lean, relata oito tipos diferentes de 

desperdícios e prioriza a permanente eliminação dos mesmos em toda a extensão da 

cadeia de valor (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2013).  

De acordo com Graban (2013), os oito tipos de desperdícios resumem-se em:  

a) Falhas: tempo gasto fazendo alguma atividade incorretamente. Exemplo: erro 

na dose de medicamento administrada ao paciente;  

b) Superprodução: fazer mais que o demandado pelo cliente ou produzir antes da 

demanda surgir. Exemplo: realização de procedimentos diagnósticos 

desnecessários;  

c) Espera: espera pelo próximo evento ou pela próxima atividade de trabalho. 

Exemplo: funcionários esperando por causa de desequilíbrio nas suas cargas 

de trabalho;  

d) Excesso de processamento: fazer trabalho que não é valorizado pelo cliente ou 

causado por definições de qualidade que não se alinham com as necessidades 

do paciente. Exemplo: Dados sobre horário/data afixados em formulários, mas 

não utilizados;   

e) Potencial Humano: Desperdício e perda derivados de funcionários que não se 

sentem engajados, que não se sentem ouvidos ou que não percebem apoio as 

suas carreiras. Exemplo: Funcionários que se sentem superados e deixam de 

apresentar sugestões para melhorias;  

f) Transporte: movimento desnecessário de “produto” (pacientes, amostras, 

materiais) em um sistema. Exemplo: Layout inadequado;  

g) Movimento: movimento desnecessário dos funcionários no hospital. Exemplo: 

Funcionários caminhando longos percursos em razão de layout mal planejado;  

h) Estoque: custo do estoque excessivo representado em custos financeiros, 

custos de armazenagem e transporte. Exemplo: Medicamentos vencidos que 

precisam ser descartados. 

De acordo com Lanaro (2016), analisar o pensamento Lean apenas sob a óptica dos 

desperdícios delimita os seus objetivos, isso devido a "Muda" (desperdícios) ser 

apenas um dos três de seus três pilares principais, que estão inter-relacionados. 

Constituindo o restante, tem-se “Mura” que refere a “irregularidade”, e diz respeito a 

uma demanda estável que resulta em menor variabilidade, e processos mais 

eficientes e padronizados; Além de "Muri" que se refere a “tensão excessiva”, e 
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preserva as boas condições de trabalho, evitando lesões, pressão excessiva e o 

absentismo. Agrupando os efeitos de seus princípios, define-se: Lean é uma prática 

de gestão baseada na filosofia da melhoria contínua dos processos para aumentar o 

valor agregado ao cliente (Muda), diminuir a variabilidade dos processos (Mura) e 

melhorar as condições de trabalho (Muri). 

 

2.2.2.2 Seis Sigma 

O conceito de Seis Sigma surgiu e foi implementado, em 1986, nos Estados Unidos 

da América, na empresa da Motorola, como resultado da procura de uma metodologia 

útil na melhoria da qualidade, para aumentar a satisfação dos clientes, garantir a 

melhoria do desempenho e os lucros da empresa. No entanto, só a 15 de janeiro de 

1987, a Motorola lançou oficialmente o programa Seis Sigma com uma meta a atingir 

de 3,4 DPMO (Defeitos por Milhão de Oportunidades), até 1992 (HENDERSON; 

EVANS, 2000). 

Com a prática do programa Seis Sigma na Motorola, para além da redução do número 

de defeitos em 94%, a redução da variabilidade dos processos, fez com que até 1997, 

a produtividade aumentasse cerca de 204% (PARK & ANTONY, 2008). Analisando o 

sucesso e o poder competitivo da Motorola, algumas empresas líderes começaram a 

implementar Seis Sigma. Lentamente, o Seis Sigma “espalhou-se” e instituiu-se nas 

pequenas e médias empresas, em diferentes áreas de prestação de serviços, como é 

o caso da saúde, serviços bancários e financeiros, tecnologias de informação, entre 

outros (SILVA, 2017). 

De acordo com Gaspar (2015), os serviços contribuem diretamente para a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas. Tanto como na indústria, as empresas prestadoras 

de serviços são obrigadas a diferenciar-se dos concorrentes, para se destacar em um 

mercado altamente competitivo e conquistar novos clientes. Para isso, a melhoria da 

qualidade tende-se a ser um foco.  A metodologia Seis Sigma, têm sido aplicada como 

melhoria na qualidade dos serviços.  

Ao decorrer dos últimos anos, a metodologia Seis Sigma tem aumentado sua 

popularidade e vem se propagando para organizações em todo o mundo. Como foi 

dito anteriormente, a Motorola foi a primeira companhia a adotar o termo Seis Sigma 
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para caracterizar a sua abordagem para medir defeitos e melhorar a qualidade. Desde 

então, o Seis Sigma evoluiu para uma estratégia de melhoria de negócios para: 

melhorar a satisfação do cliente, a eficiência dos processos, a criatividade dos 

colaboradores e a rentabilidade das companhias (ARUMUGAM; ANTONY; 

LINDERMAN, 2016). 

A metodologia Seis Sigma tem como objetivo a redução da variabilidade dos 

processos através da aplicação métodos de coleta e análise estatística. Ela tem como 

objetivo aprimorar a qualidade, detectar e corrigir as causas de erros e reduzir os 

defeitos a um nível Seis Sigma - 3,4 defeitos por milhão de oportunidades - DPMO 

(KOPARGAONKAR; KAIRA, 2016). Abaixo, a Figura 2 representa os níveis sigma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Seis Sigma é uma estratégia de negócios que visa encontrar e eliminar as causas 

de defeitos e erros, reduzir os tempos de ciclo e custo das operações, melhorar a 

produtividade e atender melhor as expectativas dos clientes (PARAST, 2011). 

A letra grega Sigma é utilizada pela estatística para definir o desvio-padrão de uma 

população. Ele mensura a variabilidade de um conjunto de dados. Nível de qualidade 

Seis Sigma significa que a variação do processo está representada seis vezes nos 

requisitos do cliente. A metodologia Six Sigma também pode ser representada uma 

medida de variabilidade. Em síntese, quanto maior for o nível sigma do processo, tem-

Figura 02 - Níveis Sigma representados em DPMO 

Fonte: Lanaro (2016) 
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se maior qualidade dos produtos, serviços e aumento da satisfação dos clientes, além 

de que ainda pode significar menor o número de defeitos (NASLUND, 2008).  

No entanto, apesar de a ferramenta oferecer excelentes resultados, nem todas as 

organizações devem operar em Seis Sigma. Deve-se primeiro analisar qual a 

importância estratégica do processo e sua relação custo-benefício, pois quanto maior 

for o nível sigma, maiores serão os gastos e esforços envolvidos no processo 

(LINDERMAN, 2003). 

Assim sendo, Furterer (2014) mostra que, dependendo do tipo de processo analisado 

e dos problemas encontrados, o Seis Sigma adota diferentes estratégias para solução 

de problemas de qualidade, entre a vasta variedade de ferramentas disponíveis. O 

ciclo de melhoria denominado Definir-Medir-Analisar-Melhorar-Controlar (em inglês, 

DMAIC) é a principal ferramenta utilizada na metodologia e representa uma 

abordagem quantitativa baseada em melhorias de métricas definidas em processos 

de manufatura, de serviços e de aspectos financeiros, que consiste no ciclo de 

melhoria das cinco fases do DMAIC (SANTOS et al., 2003). 

 

2.2.2.3 Metodologia Define-Measure-Analyze-Improve-Control 

A metodologia Seis Sigma usada para a melhoria do processo é aliada à metodologia 

Define-Measure-Analyze-Improve-Control, também conhecido como DMAIC. Se a 

metodologia de melhoria for considerada como um processo, então a entrada para a 

este processo é o problema, a saída é a solução para o problema, e o processo em 

si, pode ser decomposto pelas cinco fases da metodologia (SHANKAR, 2009).  
A metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) é utilizada para 

conduzir projetos Seis Sigmas, entretanto pode ser utilizada para gerir projetos de 

melhoria de uma forma geral (BERTANI, 2010). 

Segundo Silveira (2013), O DMAIC é a sigla para os termos em inglês: Define, 

Measure, Analyse, Improve e Control e trata-se de uma ferramenta integrante da 

estratégia Seis Sigma. Esta ferramenta tem o objetivo de melhorar produtos e 

processos existentes. Pode ser utilizada também para o aumento da produtividade, 

redução de custos, melhoria em processos administrativos e outros. 
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De acordo com Kuniyoshi (2006), a metodologia DMAIC contribui para que a equipe 

do projeto direcionasse seus esforços, focando nos problemas mais relevantes ao 

invés de resolver problemas que terão benefício praticamente nulo. Quanto a 

metodologia Lean Seis Sigma, o autor afirma que a mesma possui flexibilidade muito 

grande para resolver problemas de diversas naturezas para diferentes tipos de 

empresa.  

Para Pande et al. (2001), o método DMAIC é uma evolução do PDCA (Plan-Do-Check-

Action) conta com cinco etapas bem definidas, que permite controle e melhoria nos 

processos. 

As cinco etapas do DMAIC são detalhadas no Quadro 1 a seguir (WERKEMA, 2002): 
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Siglas Etapas Objetivos 

D → Define (Definir) Detalhamento do problema e definição da 

meta do projeto. 

M → Measure (Medir) Envolve a mensuração do desempenho do 

processo e a coleta de dados visando 

identificar a causa do problema e identificar 

os pontos fortes e as oportunidades para 

sua melhoria. 

A → Analyse (Analisar) Análise dos dados coletados na fase 

anterior, permitindo a identificação e 

organização das causas potenciais do 

problema, e quantificando a importância 

delas. 

I → Improve (Melhorar) Inicialmente são geradas ideias de soluções 

potenciais com o objetivo de eliminar as 

causas fundamentais do problema prioritário 

analisado na fase anterior. 

C → Control (Controlar) Consiste na avaliação do alcance da meta 

em larga escala. São adotadas diversas 

ferramentas estatísticas para controlar 

continuamente o desempenho dos 

processos. 

 

 

Em cada uma das etapas do DMAIC são utilizadas várias ferramentas e técnicas 

estatísticas. 

 

Fonte: Adaptado WERKEMA (2002) 

Quadro 01 - Metodologia DMAIC 
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2.3.1 Fluxograma 

Há uma elevada variedade de ferramentas de representação dessa linguagem gráfica 

dos mapas de processo (JOHANSSON et al., 1995). Um exemplo, de acordo com 

Slack et al. (1997), é o fluxograma, uma vez que é uma técnica de mapeamento que 

registra as ações e tomadas de decisão que ocorrem num fluxo real. 

Pinho et al. (2007) destacam que a técnica do fluxograma permite a identificação e 

visualização dos elementos dos processos de forma clara, traçando um fluxo de 

informação, pessoas, equipamentos e materiais por meio da cadeia de valor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Representação do Fluxograma de Processo 

Fonte: Graeml e Peinado (2007) 
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2.3.2 5’S 

De acordo com Prazeres (1996), o programa 5S é uma filosofia japonesa criada em 

maio de 1950, pelo Centro de Educação para a Qualidade, sobre a liderança do Dr. 

Kaoru Ishikawa. O 5S enfatiza a manutenção da ordem no ambiente de trabalho, 

favorecendo a eficiência, melhores condições de trabalho e eliminação de 

desperdícios, consequentemente permitindo maior segurança, qualidade e 

produtividade. 

Este método é um conjunto de atividades utilizado para organizar e limpar todos os 

locais de trabalho, eliminando os resíduos que contribuem para os erros, defeitos e 

lesões (LIKER, 2004). 

Através desta metodologia, cada produto deve estar limpo e arrumado num local 

devidamente identificado e normalizado. Dessa forma, reúnem-se as condições para 

que possa ser criada uma cultura de elevada disciplina permitindo manter as coisas 

devidamente arrumadas (MANUAL KMS, 2009). 

Os objetivos do Programa 5S são melhorar o ambiente de trabalho, prevenir 

acidentes, incentivar a criatividade, reduzir custos, eliminar o desperdício, desenvolver 

o trabalho em equipe, melhorar as relações humanas e a qualidade de produtos e 

serviços (VOLPATO et al., 2009). 

Os cinco sensos são derivados da palavra latina SEI que significa em português 

senso. De acordo com Slack et al. (2009), cada senso e seu significado estão 

representados no Quadro 2. 
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2.3.3 Mapeamento da Cadeia de Valor 

O mapeamento da cadeia de valor, mais conhecido como Value Stream Mapping – 

VSM, é uma ferramenta usada para criar um mapa de fluxo de materiais e informações 

de um produto ou processos. Esta poderosa ferramenta permite que as empresas 

possam mapear o fluxo dos produtos desde a chegada da matéria-prima, através de 

todas as etapas do processo de fabricação e posteriormente como produto acabado 

(PINTO, 2006).  

Número Senso Significado Conceito 

1 Seiri Utilização Eliminar o que não é necessário. 

2 Seiton Organização Organizar as coisas necessárias ao uso 

de forma que sejam facilmente 

encontradas. 

3 Seiso Limpeza Manter o ambiente limpo, arrumado e 

conservar de maneira que não se 

encontre sujeira ou poluição no ambiente. 

4 Seiketsu Padronização Padronizar as atividade de toda a 

organização com atividades e rotinas 

realizadas da mesma forma, mantendo a 

limpeza e organização constantemente. 

5 Shitsuke Autodisciplina Estabelecer um compromisso com os 

colaboradores a fim de manter os padrões 

estabelecidos. 

Fonte: Slack et al. (2009) 

Quadro 02 - Conceitos dos 5S 
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Inicialmente começa-se com o mapa do estado atual - que mostra onde se está. Feito 

isso visa-se a implementação do Lean, com um mapa do estado futuro - que mostra 

para onde se está a ir e como se vai chegar lá. Esta ferramenta concentra-se nas 

questões relativas à redução dos tempos (lead time) e com base neste mapeamento 

pode-se agilizar os processos de trabalho, reduzindo assim os tempos e os custos 

operacionais (PINTO, 2006). 

Rother & Shook (2003) definem o Mapeamento do Fluxo de Valor como uma 

ferramenta visual capaz de ilustrar o fluxo de materiais e informação dentro de um 

processo produtivo. Em organizações fabris, fluxo de valor engloba todas as 

atividades necessárias para transformar matéria prima em produto acabado. Para 

Graban (2013), em organizações hospitalares esta transformação se dá com a cura 

de um paciente. Logo, o fluxo de valor se encontra nas atividades necessárias para 

sanar tal enfermidade. 

Souza (2009) classifica o fluxo de valor em ambientes hospitalares em três categorias: 

Fluxo de materiais, constituído por bens físicos que auxiliam no tratamento de 

pacientes como exames, medicamentos, alimentos, instrumentos cirúrgicos, etc. 

Fluxo de pacientes, cujo objetivo principal é proporcionar a melhor qualidade no 

atendimento, tornando o tratamento mais eficiente e proporcionando maior satisfação 

ao cliente; e Fluxo de informações, que dá suporte às categorias anteriores com 

serviços administrativos como agendamentos, aprovação de exames etc.  

A importância do Mapeamento do Fluxo de Valor pode ser justificada por apresentar 

os processos envolvidos no tratamento e permitir a identificação visual dos gargalos 

da operação para agir corretivamente nestes principais focos de desperdícios 

(CARVALHO; GUEDES, 2017). 
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2.3.4 Kaizen 

Kaizen não é mais que o processo de aperfeiçoamento contínuo e gradual (WOMACK, 

JONES & ROSS, 1992). É o fundamento de todas as melhorias de produção enxuta. 

É a filosofia total que luta pela perfeição. É o processo que se baseia no envolvimento 

e participação de todos os colaboradores, de maneira a realizar melhorias e eliminar 

o desperdício que adiciona custo sem agregar valor (LIKER, 2004).  

A palavra Kaizen significa mudança boa, ou melhoria contínua. Melhorias feitas com 

base em sugestões de bom senso, otimização do esforço e uso de ferramentas de 

baixo custo são exemplos de kaizen (LÉXICO LEAN, 2003). Para diminuir o tempo de 

implementação das melhorias pode ser feita através de uma ferramenta poderosa 

chamada “evento kaizen”, isto é, um projeto de curto prazo focado para melhorar um 

processo, com o objetivo de agregar mais valor com menos desperdício. Esta 

ferramenta enfatiza a utilização de esforços humanos trabalhando em equipe, 

envolvendo treinamento e dedicação, sendo considerada uma alternativa de baixo 

custo para implantação da melhoria (HANASHIRO, 2007). 

Figura 04 – Representação do Mapeamento da Cadeia de Valor  

Fonte: Rother e Shook (2003) 
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2.3.5 Gerenciamento Visual 

O principal objetivo do gerenciamento visual consiste em informar de forma prática, 

funcionários e gerentes sobre problemas e condições anormais, tornando os 

processos mais visuais (GRABAN, 2013). Um aspecto específico para o uso dessa 

ferramenta é a necessidade de disseminar através de recursos gráficos e visuais, que 

apresentem e comuniquem informações sobre o processo, tais como indicadores de 

produtividade, qualidade e manutenção (REGIS; GOHR; SANTOS, 2016). Além de 

tornar o ambiente mais fácil de visualização de resultados e de identificação das áreas 

de atendimento, tornando o ambiente mais organizado.  

Esta é uma ferramenta simples e eficaz, que auxilia todos os indivíduos envolvidos na 

cadeia de valor do hospital, desde o médico, gerentes, até o paciente, contribuindo 

com informações visuais que tornam o fluxo mais ágil e menos propenso a erros, além 

de exibir resultados organizacionais (ARAÚJO et al., 2017). 

Estas ferramentas devem ser usadas de forma consciente e combinada. Para a 

eficácia do uso da filosofia Lean, cujo foco é eliminação de perdas e a redução de 

custos (OHNO, 1997), o Just In Time e a automação – automação com toque humano 

– devem ser os seus pilares (SIMÕES, 2009). O JIT garante que o fluxo balanceado 

de produção não seja interrompido, enquanto a automação cria meios para que, caso 

haja uma não conformidade de peça ou com um item, o processo não seja parado ou, 

na pior das hipóteses, seja reestabelecido da maneira mais rápida possível.  

 

2.3.6 Brainstorming 

O Brainstorming é uma ferramenta importante para gerar um elevado número de 

ideias criativas sobre um determinado assunto, num curto espaço de tempo. Utiliza 

para isso a interação de um grupo ou uma equipe multifuncional criada para o efeito, 

em que existe um membro responsável por coordenar/liderar as atividades do grupo 

(GEORGE, 2005). Neste sentido, é da responsabilidade do líder, executar as 

seguintes atividades (WERKEMA, 2004): 
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a) Definir claramente o problema;  

b) Incentivar os membros da equipe a participar e a apresentar as suas ideias;  

c) Moderar a discussão das ideias, sem reprimir nenhum elemento da equipe nem 

nenhuma ideia;  

d) Registar todas as ideias referidas.  

Posteriormente, devem ser avaliadas todas as ideias que valham a pena trabalhar 

para o cumprimento do objetivo. Para Kurztberg (2005), embora a informação obtida 

pela forma do brainstorming não obedeça a um processo racional e planificado de 

procura e pesquisa de conceitos, a sua utilização poderá proporcionar um conjunto de 

ideias e de questões que possam constituir o ponto de partida para uma atividade de 

pesquisa mais elaborada e exigente. 

 

2.3.7 Diagrama de Ishikawa 

O Diagrama de Ishikawa é uma técnica largamente utilizada, que mostra a relação 

entre um efeito e as possíveis causas que podem estar contribuindo para que ele 

ocorra. Construído com a aparência de uma espinha de peixe, essa ferramenta foi 

aplicada, pela primeira vez, em 1953, no Japão, pelo professor da Universidade de 

Tóquio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar as opiniões de engenheiros de uma fábrica 

quando estes discutiam problemas de qualidade (JUNIOR, 2018). 

O Diagrama consiste de uma ferramenta de solução de problemas, partindo de um 

problema (efeito) conhecido ligado a suas possíveis causas desconhecidas. Estas 

causas são separadas estrategicamente entre “6 M’s”: método, material, mão de obra, 

máquina, medida e meio ambiente, o que induz a equipe a mentalizar as possíveis 

causas para aquele problema principal, em cada uma das áreas (FERNANDES, 

2016). Esta ferramenta utiliza o Brainstorming, onde os elementos da equipe de 

trabalho identificam e analisam as causas que podem contribuir para o problema em 

questão. O objetivo é refinar a lista de causas em maior detalhe até que as causas 

principais sejam estabelecidas (PARK, 2003; QUESENBERRY, 1997). 
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2.3.8 Cronoanálise 

Segundo Slack (2009), cronoanálise é um método de estudo dos tempos que utiliza a 

cronometragem para medir e analisar as operações. 

Lehn et al. (2018) afirmam que a cronoanálise pode ser definida como a tabulação 

dos dados, a técnica de utilização do tempo padrão, visando a melhora dos métodos 

de trabalhos. Essa técnica pode ser definida como o princípio da racionalização, 

produtividade, do menor custo, do melhor aproveitamento de áreas, equipamentos, 

instalações e mão de obra. 

Dessa forma, a cronoanálise é utilizada como ferramenta para quantificar os tempos 

e identificar gargalos do processo produtivo e aliado a ela deve ser empregado às 

ferramentas de qualidade para avaliar os problemas e estabelecer os planos de ações 

(PESSOTTI, 2015). 

 

Fonte: Roveda (2017) 

Figura 05 – Representação do Diagrama de Ishikawa 
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2.3.9 Árvore de Estratificação 

Segundo Marshall (2012), a Estratificação é um método que é utilizado em conjunto 

com outras ferramentas de análise de dados. Assim, a Estratificação divide os dados, 

separando-os de forma que possam ser vistos todos os padrões. Já Gitlow (1989), 

ressalta que a Estratificação, demonstra as causas do problema e auxilia na solução 

dos mesmos, quando a ferramenta é utilizada de forma adequada.  

A Estratificação pode ser feita em vários produtos, ajudando a melhorar a qualidade, 

detectar e eliminar as causas dos problemas. Será fácil encontrar as verdadeiras 

causas dos problemas, quando os dados forem certamente estratificados (CHANG; 

LU, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10 Protocolo Manchester 

O sistema de triagem de Manchester originou-se em 1997, na cidade de Manchester, 

na Inglaterra (HAY et al., 2001), ante a necessidade do aprimoramento na qualidade 

da assistência nos serviços de urgência e emergência, a partir da priorização dos 

pacientes em virtude ao risco apresentado, reorganizando o fluxo nesses 

atendimentos (SCHARAM, 1997).  

Figura 06 – Representação da Árvore de Estratificação 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Dentro deste contexto, o enfermeiro vem se mostrando como o profissional de saúde 

mais indicado para avaliar e classificar os riscos apresentados pelos pacientes que 

chegam aos prontos-socorros dos hospitais públicos. Suas ações são orientadas por 

protocolos que avaliam o nível da gravidade, determinando prioridades de 

atendimento e área de tratamento, o que configura uma assistência com segurança e 

competência (SOUZA, 2009).  

Baseia-se em um sistema de algoritmos composto por cinco níveis de urgência 

associados a cores, determinando tempo estimado e prioridade para o atendimento. 

No Brasil, este tipo de sistema foi adotado inicialmente pelo estado de Minas Gerais 

a partir do ano de 2007 (SOUZA et al., 2011).  

 

2.3.11 5W2H 

A ferramenta 5W2H foi desenvolvida por profissionais da indústria automobilística 

japonesa, para auxiliar principalmente a fase “planejar” da ferramenta PDCA. A 

ferramenta consiste em um plano de ação para atividades pré-estabelecidas as quais 

precisam ser desenvolvidas com clareza através do desenvolvimento de sete 

perguntas que representam o que será feito no plano de ação (SILVA, 2013). 

Para Peinado (2007) a ferramenta 5W2H é uma ferramenta da qualidade usada para 

elaboração de um plano de melhoria numa organização para solucionar um 

determinado problema, a metodologia envolve sete perguntas: 

a. O quê? Indica qual é a atividade/ assunto, e o que deve ser medido.  

b. Quem? Procura definir quem executará determinada atividade. 

c. Onde? Define o local onde a ação/atividade será executada.  

d. Por quê? Mostra porque essa atividade é necessária. 

e. Quando? Define quando será o início da atividade. 

f. Como?  Detalha como a atividade será executada. 

g. Quanto? Indica quanto custa realizar a mudança. 

De acordo com SEBRAE (2008), a técnica 5W2H é uma ferramenta simples, porém 

poderosa, para auxiliar a análise e o conhecimento sobre determinado processo, 

problema ou ação a serem efetivadas. 
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 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa deste trabalho se caracteriza como aplicada, pois tem por finalidade gerar 

conhecimentos para aplicação prática, voltados para a solução de problemas 

específicos, que abrange verdades e interesses locais (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009). De acordo com Gil (2010), pesquisas aplicadas são "pesquisas voltadas à 

aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica".  

Em relação à classificação, conforme seus objetivos, o estudo é do tipo exploratório, 

pois é uma pesquisa que proporciona um maior conhecimento do problema, com o 

objetivo de torná-lo mais claro ou a construir hipóteses (GIL, 2010). Por realizar uma 

análise das variáveis que causam as dificuldades na Unidade de Saúde, o presente 

estudo trata de uma pesquisa explicativa guiada pela metodologia Seis Sigma. Quanto 

à abordagem, fundamentada em melhorar a prática de gestão dos processos da 

Unidade, este trabalho é considerado de caráter quali-quantitativo, pois compreende 

a totalidade do caso (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Foram aplicadas algumas ferramentas que contribuíram para a análise e para a 

interpretação dos dados. A implementação do Seis Sigma foi desde a utilização de 

ferramentas, como o Mapeamento do Fluxo de Valor e o programa 5S, a um 

planejamento da adoção dos princípios enxutos vinculados a estratégia e ao 

planejamento, como o DMAIC e, dentro dele, o Lean Manufacturing. 

O estudo utiliza-se da metodologia Seis Sigma em que a mesma se baseia no método 

DMAIC. As atividades que foram realizadas para alcançar os objetivos específicos do 

trabalho são:  

a) Estudo bibliográfico: apresenta conceitos de grande importância para o 

entendimento e desenvolvimento do trabalho; 

b) Caracterização da organização em que o estudo está sendo realizado e 

Identificação de problemas no processo (causa-raiz) para direcionar as autoras 

do projeto em causas de maior impacto;  

c) Verificação das possíveis falhas que poderão ocorrer no processo como um 

todo, desde o recebimento dos pacientes na Unidade de saúde até a saída do 

mesmo deste local e Elaboração do plano de ações e propostas de melhorias;  



40 

d) Geração e implantação de soluções que irão trazer satisfatórios resultados para 

o projeto. 

O método DMAIC a ser seguido é composto de um material padrão, incluindo todos 

os elementos essenciais para a concretização de um projeto Seis Sigma, para que os 

funcionários da Unidade possam melhorar seus atendimentos aos pacientes e utilizar 

os recursos disponíveis de maneira mais eficiente. 

De acordo com Yin (2009), o estudo de caso é uma metodologia que utiliza, 

geralmente, dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de 

explicar, explorar ou descrever fatos atuais inseridos em seu próprio contexto.  

Segundo Andre (2008), em relação ao percurso metodológico de como um estudo de 

caso é realizado, essa metodologia cumpre três fases distintas:  

a) Fase exploratória ou de definição dos focos de estudos: todo processo de 

investigação começa com uma fase exploratória onde o pesquisador deve 

reunir o maior número de informações possíveis com o fim de delimitar com 

maior precisão seu objeto de pesquisa, as fontes de coleta de dados, as formas 

de análise dos resultados, enfim, o percurso metodológico como um todo.  

b) Fase de coleta de dados: Após identificar os elementos-chaves e os contornos 

do estudo, realiza-se à coleta sistemática de dados, utilizando fontes variadas, 

em diferentes momentos e em situações diversificadas. Todas as fases são 

fundamentais e o sucesso de cada fase contribui para um bom resultado de 

pesquisa.  

c) Fase de análise de dados: a análise está evidente em várias partes da 

pesquisa, tornando-se concreta e mais formal após o encerramento da coleta 

de dados. Desde o início do estudo são adotados os procedimentos analíticos, 

quando se procura verificar a coerência das questões selecionadas frente as 

características específicas da situação estudada e são tomadas decisões nas 

áreas a serem mais exploradas. 
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 ESTUDO DE CASO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Este capítulo é dedicado a aplicação dos procedimentos e ferramentas apresentados 

na sessão anterior para o diagnóstico operacional de uma Unidade Básica de Saúde 

– UBS em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, com uma média de 600 

atendimentos/mês. 

A unidade possui atendimento nas áreas de Clínica Geral, Nutricionista, Psicologia, 

atendimento de enfermagem que conta com a verificação de pressão, realização de 

curativos, aplicação de vacinas e inalação. A unidade possui também coleta de 

exames laboratoriais, coleta de Papanicolau, além de dispensar medicamentos e do 

atendimento Odontológico.  

A UBS conta com o programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF), que é um 

programa sustentado pelo governo. A ESF busca promover a qualidade de vida da 

população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. O objetivo 

de criar essa estratégia foi acabar com a ideia de assistência emergencial, ou seja, 

tratar os pacientes apenas quando eles já estão doentes, e praticar a atenção primária, 

sob corresponsabilidade da União, estados e municípios. E ela se fortalece como uma 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Conforme a ESF impõe, toda a cidade de Santa Rita do Sapucaí foi dividida em micro 

áreas, definidas por números de 1 a 8, e cada UBS da cidade é responsável pelo 

atendimento das famílias que fazem parte da respectiva área. A UBS em estudo neste 

trabalho é destinada a região 5, que compreende o bairro Maristela da cidade. 

Através do programa, são contratados agentes de saúde que ficam responsáveis por 

cada uma dessas micro áreas. Essas pessoas realizam visitas nas casas afim de 

acompanhar o quadro de saúde das pessoas, prestar assistência, caso precisem de 

algum medicamento ou consulta médica, marcação de exames entre outras 

necessidades com relação a saúde população.  

Buscando aumento na eficiência de todo o processo de atendimento do paciente, 

desde a sua entrada na Unidade, até a finalização do atendimento, a metodologia Seis 

Sigma foi aplicada. Foram apontados todas as análises feitas e os resultados obtidos 
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após a aplicação das propostas de melhorias. A UBS possui 18 funcionários, 

especificados com suas respectivas funções e carga horária de trabalho, na Tabela 1 

a seguir. 

 

 

Qtd. Funcionário Horas/semana 

1 Médico 40h 

1 Enfermeira 40h 

3 Técnicos de Enfermagem 40h 

1 Estagiária não fixa (2 anos) 30h 

6 Agentes Comunitários 40h 

2 Agentes de Endemia 40h 

1 Dentista 40h 

1 Auxiliar de Consultório Odontológico 40h 

1 Psicólogo (Segunda o dia todo e Quarta de manhã) 12h 

1 Auxiliar de Serviços Gerais 40h 

 

 

Os atendimentos são realizados de duas formas na UBS:  

a) Atendimento de urgência, com sinais vitais afetados: Paciente chega na UBS e 

após passar pela triagem já é encaminhado para o atendimento. 

 

 

 

b) Atendimento com consulta marcada: Paciente ao passar pela triagem não 

apresenta quadro de risco e então, uma consulta é agendada para outro dia. 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Recepção Pré 
triagem Acolhimento Consulta

Recepção Pré triagem Consulta

Tabela 01 - Composição dos Funcionários da UBS ESF 5 
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Na parte da manhã, são realizadas 16 consultas médicas e, na parte da tarde, a 

quantidade varia de 10 a 14 consultas, aproximadamente. Todos os dias, na parte da 

manhã, são realizados os atendimentos de ambulatório médico. A duração da 

consulta é de no máximo 15 minutos, mas na maioria dos casos esse tempo não é 

seguido, sendo algumas pessoas atendidas em menores tempos, e outras levam um 

tempo maior para finalizar a consulta. A primeira é iniciada às 7h da manhã e a última, 

antes do almoço, é iniciada às 11h15. O horário de almoço é das 11h30 às 13h, porém 

nesse meio tempo a UBS não fecha, é feito um revezamento das funcionárias da 

recepção, que são as técnicas de enfermagem junto com a estagiária, esta não pode 

ficar sozinha no estabelecimento. Na parte da tarde, os atendimentos retornam às 13h 

e vão até 16h30. 

Os atendimentos das terças-feiras, na parte da tarde, variam de 15 em 15 dias. Na 

primeira terça feira do mês são realizados os atendimentos para Crianças de 

Puericultura (crianças em acompanhando de crescimento e desenvolvimento. 

Consultas 1x por mês até elas atingirem 1 ano de vida) e na segunda terça do mês, 

Gestantes (consultas de pré-natal, no mínimo 1x por mês também). E dessa forma, é 

revezado novamente pelos próximos 15 dias. 

Nas quartas feiras são os atendimentos com receituários de medicamentos 

controlados. As receitas de remédios controlados possuem validade de 2 meses. A 

própria UBS já deixa agendado a próxima visita do paciente, assim como colocam um 

bilhete na receita do paciente para que ele também saiba qual data precisa retornar. 

Nas quintas feiras, os atendimentos são mais normais. Tanto na parte da manhã 

quanto na parte da tarde são realizadas as visitas domiciliares, com média de 4 a 5 

visitas. São para pacientes acamados e domiciliados, aqueles que não saem de casa. 

A equipe é composta pelo médico, um técnico de enfermagem e o agente comunitário 

da área. 

Nas sextas feiras, também acontecem atendimentos de medicamentos controlados, 

porém para pessoas que fazem uso de remédios de pressão e diabetes. O programa 

é nomeado como “HiperDia”. Este é o dia mais uniforme da semana, a UBS atende e 

renova em média de 25 a 30 receitas por sexta-feira. Todas essas pessoas passam 

pela Unidade e medem a pressão, a glicemia e assinam o prontuário do médico que 

o está atendendo. Se as pessoas não medem esses dados, não são realizados os 
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procedimentos. A receita de “HiperDia” tem validade de 6 meses. Logo, somente a 

cada 6 meses que os pacientes precisam renová-la. Com relação a esse ponto, a 

população já está bem orientada, de acordo com a enfermeira. Assim que o paciente 

sai da sala do médico, eles passam pela recepção e já é agendado o retorno à 

Unidade após 6 meses daquela data. 

Os pacientes que são pré-agendadas, já passaram em algum momento na Triagem, 

com a enfermeira, e possuem seus dados e pré diagnósticos no sistema da UBS. 

Quando essas pessoas retornam para serem consultadas, elas não precisam passar 

pela Triagem novamente, vão direto para a sala do médico. Resultados de exames 

normais, são agendados em datas posteriores, sem urgência e no horário que seja 

melhor para o paciente. Resultados de exames alterados, são encaixados para 

retorno na mesma semana. 

 

4.2 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DMAIC 

Esta seção apresenta a aplicação prática da metodologia DMAIC no processo de 

consulta médica na UBS apresentada como objeto de estudo desse trabalho. As 

consultas com o Médico Clínico Geral apresentam alta oscilação de lead time (tempo 

durante todo o processo de atendimento, desde a marcação de consulta e chegada 

do paciente no ESF 5 até a sua saída do local), indicando a oportunidade de se 

detectar e agir sobre as causas de modo a proporcionar um serviço mais padronizado 

e de qualidade. Definiu-se, portanto, em um primeiro momento, o tempo do processo 

de atendimento como a atividade que pode ser otimizada. Além disso, outros pontos 

também foram melhorados, em especial, os que não agregam valor e se dão como 

desperdício no processo de atendimento. As etapas do DMAIC aplicadas constituem-

se em: “definir”, “medir”, “analisar”, “melhorar” e “controlar”. 

 

4.2.1 Fase 1: Definir (Define) 

Essa etapa resume-se na definição do problema. Para compreender todo o processo 

de atendimento do paciente e então identificar oportunidades de melhorias, 
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inicialmente foi aplicado a ferramenta fluxograma do processo apresentado na seção 

seguinte.    

 

4.2.1.1 Fluxograma do processo de atendimento 

A descrição do processo de consulta na UBS pode ser vista na Figura 3. Para a 

aplicação dessa ferramenta, realizou-se uma análise in loco do processo de 

atendimento, possibilitando a identificação de diversas causas e oportunidades de 

melhorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Fluxograma do processo de consulta na UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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O paciente procura a Unidade e chega ao balcão. O atendimento se dá por ordem de 

chegada, priorizando as pessoas com maior idade, e as que possuem casos mais 

graves/urgentes que são perceptíveis pela equipe. As recepcionistas verificam qual a 

necessidade dele. Elas procuram na agenda específica, que são divididas em cinco: 

uma para crianças, outra para gestante, uma para idosos, uma para renovação de 

receitas, outra para mulheres/homens. Se a consulta já estiver marcada ela, ele 

aguarda ser chamado para a pré-triagem, onde verificam-se pressão arterial, teste de 

diabetes e temperatura corporal, visto que este paciente já realizou o acolhimento 

quando a consulta foi agendada. As recepcionistas encaminham o prontuário para o 

atendimento. Se o paciente está procurando outro atendimento específico, como 

vacina, curativo, inalação, farmácia ou coleta de exames, a recepção o encaminhará 

para o setor desejado.  

Caso o paciente não possui consulta marcada e necessita de atendimento, antes de 

consultar ele necessita passar pelo acolhimento. Primeiramente ele aguarda para 

realizar a pré-triagem, que é o processo de verificar a pressão arterial, teste de 

diabetes e averiguar a temperatura corporal. Isso acontece para identificar se o 

paciente pode aguardar para realizar a próxima etapa do acolhimento ou se o caso 

dele é urgente e necessita ser atendido antes das outras pessoas. 

Em seguida o acolhimento é realizado, com uma Enfermeira técnica com escuta 

qualificada, pois ela irá ouvir todas as queixas do paciente, buscando analisar a 

necessidade do paciente, identificar o risco, e comunicar se ele será atendido no 

mesmo dia ou se precisa agendar uma consulta e voltar outro dia. Todas essas 

informações ficam registradas no sistema, e o médico tem acesso à essas 

informações.  

Além disso, a enfermeira orienta sobre prevenções e agiliza encaminhamentos, se o 

paciente necessita consultar com algum profissional específico. Em casos agudos, o 

atendimento é imediato, realizado no mesmo dia. Então o paciente aguarda para ser 

atendido. Se a consulta necessita ser agendada, a enfermeira analisa se o caso pode 

ser resolvido pelo profissional médico da UBS, ou se não é da área de abrangência. 

No caso de não ser, ela oferece orientações e encaminhamento ao profissional 

específico. Uma vez que a área é de abrangência, ela recolhe a agenda especifica 

para o caso na recepção e marca a consulta para um próximo dia. A meta é reduzir o 
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tempo total deste processo (de atendimento e de espera) buscando aumentar a 

qualidade dos serviços prestados e maior satisfação dos pacientes. 

 

4.2.1.2 Brainstorming e Diagrama de Ishikawa  

Após o detalhamento e conhecimento do processo, foi realizado um Brainstorming 

para identificar todas as possíveis causas que impactam no lead time de atendimento 

do paciente. Em seguida, através da ferramenta Diagrama de Ishikawa, as causas 

foram dividas nos seis “M”: mão de obra, meio ambiente, método, material, medida e 

máquina. 

É possível perceber através do Diagrama de Ishikawa, retratado na Figura 4, que as 

causas principais do problema são: 

a) Falta de treinamentos dos funcionários; 

b) Materiais e equipamentos desorganizados; 

c) Inexistência de controle de agendamentos; 

d) Falta de padronização de um modelo de agendamentos; 

e) Carência de comunicação com a população sobre o procedimento de 

classificação dos pacientes; 

f) Ausência de padronização das atividades; 

g) Problemas infra estruturais; 

h) Resistência ao uso de tecnologias disponíveis; 

i) Falta de informações.  
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Figura 08 - Diagrama de Ishikawa com as causas dos problemas da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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4.2.1.3 Árvore de estratificação de dados 

Com o intuito de propor ações para algumas das causas encontradas pelo Ishikawa, 

a ferramenta Árvore de Estratificação foi aplicada, possibilitando uma melhor 

compreensão das principais causas, dividindo-as em primárias, secundárias e 

terciárias e propondo ações de melhorias. Esta Árvore está detalhada na Figura 5. 

 

 

 

 

4.2.2 Fase 2: Medir (Mesure) 

Na fase “Medir” o objetivo é escolher uma forma de medição para monitorar os tempos 

decorrentes do processo definido como objeto estudo. Tendo em vista que um dos 

objetivos deste projeto é melhorar a eficiência do processo através da redução do 

Figura 09 - Árvore de Estratificação com as causas e ações 

Fonte: Próprio autor (2019) 



50 

tempo total (atendimento e espera) de um processo de atendimento médico, a 

ferramenta Cronoanálise e Mapeamento do fluxo de valor foram utilizadas. 

 

4.2.2.1 Cronoanálise 

A fim de identificar quais etapas do processo de atendimento representam o gargalo, 

foi realizada uma coleta de dados. Para isso, com o auxílio da ferramenta 

Cronoanálise, foram medidos os tempos do processo de atendimento do paciente, 

desde a sua entrada na UBS até a sua saída. Esses dados foram colhidos em dias 

distintos de modo a incorporar ao estudo os aspectos relacionados a variação de 

demanda nos diferentes dias da semana. A Tabela 2 mostra quais as etapas em que 

os tempos foram cronometrados. 

 

 

Etapas do processo Variação dos tempos (min) 

1. Recepção 02 – 03 min 

2. Recepção – pré-acolhimento 03 – 06 min 

3. Pré - acolhimento 03 – 06 min 

4. Pré - acolhimento - triagem 08 – 10 min 

5. Triagem 09 – 14 min 

6. Triagem - consulta 16 – 25 min 

7. Consulta 10 – 30 min 

8. Marcação de retorno 02 – 06 min 

 

 

4.2.2.2 Mapeamento do Fluxo de Valor (atual) 

A coleta de dados teve como foco realizar o mapeamento dos processos da UBS para 

análise da situação atual. Para isso, foi utilizada a ferramenta Mapeamento do Fluxo 

de Valor (MFV), buscando-se identificar todas as etapas do processo e apresentar o 

tempo de lead time do processo. Os dados de tempo obtidos, bem como o 

desenvolvimento do MFV atual, estão descritos na Figura 6. 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Tabela 02 - Etapas em que os tempos foram cronometrados 
na UBS 
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Figura 10 - MFV do Estado Atual da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Como já dito, a UBS possui dois tipos de processo de atendimento, um com consulta 

marcada e outra com atendimento imediato. O paciente chega na recepção, informa 

seus dados, apresenta o seu cartão do SUS – Sistema Único de Saúde e a 

recepcionista verifica se ele faz parte daquela região do ESF 5. Logo após ele aguarda 

ser chamado para o pré-acolhimento. Nessa etapa são verificados se os sinais vitais 

da pessoa possuem alguma alteração, como febre, a pressão arterial é medida, são 

medidos também o peso da pessoa e, em caso de crianças, são verificados o seu 

tamanho. Logo após essa etapa, o paciente aguarda para realizar a triagem, sendo 

que os que possuem alguma dessas alterações são passados à frente dos outros. 

No processo de triagem o paciente informa para a chefe de enfermagem todos os 

seus sintomas, se possui alguma doença ou se faz uso de remédios controlados. 

Assim, a enfermeira registra o paciente no sistema fornecido pelo governo e insere 

todas essas informações. Por fim, é realizada uma classificação dos pacientes 

determinando quem será atendido no mesmo dia e quem não necessita de 

atendimento imediato e deverá retornar em outro dia. A enfermeira anota em um 

caderno o dia e horário de retorno e o paciente recebe um papel com esses dados. 

As recepcionistas pegam o caderno da enfermeira e anotam em outra agenda 

especifica. São cinco, uma para crianças, uma para idosos, uma para gestantes, outra 

para mulheres e outra para homens. Os atendimentos imediatos também são 

anotados pela enfermeira no mesmo caderno, para segurança, caso o sistema pare 

de funcionar. Através do sistema o médico tem acesso em tempo real à todas 

informações lançadas pela enfermeira. 

E, então o paciente espera novamente até ser chamado para a consulta. Depois de 

consultar, ele passa pela recepção em casos de marcação de exames ou retornos. E 

assim termina o processo de atendimento. 

Os tempos de espera (TE) e de processamento (TP) foram calculados com base na 

variação dos dados coletados. Foram analisados os tempos de 100 atendimentos, 

coletados no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2019. Ao analisar o Mapa 

do estado atual do processo - MFV é possível concluir que o lead time total do 

processo, descrito nos parágrafos acima, varia de 53 minutos a 94 minutos. Nota-se 

que é um valor um pouco acima da média esperada. Os tempos de espera 

representam os desperdícios do processo. Algumas análises mais complexas serão 

realizadas nos capítulos seguintes. 



53 

4.2.3 Fase 3: Analisar (Analyze) 

Esta fase tem como objetivo analisar os dados coletados, buscando identificar quais 

as causas potenciais, sobre as quais se deve agir, para que os objetivos definidos 

sejam alcançados. 

 

4.2.3.1 Gráfico de Pareto 

O Gráfico de Pareto foi utilizado para mostrar quais partes do processo possuem maior 

impacto no lead time final do processo de atendimento do paciente. A Tabela 3 

apresenta os dados utilizados para a produção do gráfico, exibido na Figura 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos Média 
Tempos % % 

acumulada 
Consulta 21 27,40% 27,40% 

Triagem - consulta 19 25,83% 53,23% 

Triagem 12 15,41% 68,64% 

Pré acolhimento - triagem 8 11,27% 79,91% 

Recepção - pré acolhimento 5 6,21% 86,11% 

Pré acolhimento 5 6,05% 92,16% 

Marcação de retorno 4 5,21% 97,37% 

Recepção 2 2,63% 100,00% 

TOTAL 75 100,00%  

Fonte: Próprio autor (2019) 
 
Figura 03 - Gráfico de Pareto com os tempos de 
atendimento da UBSFonte: Próprio autor (2019) 
 
Figura 04 - Gráfico de Pareto com os tempos de 
atendimento da UBSFonte: Próprio autor (2019) 
 
Figura 05 - Gráfico de Pareto com os tempos de 
atendimento da UBSFonte: Próprio autor (2019) 
 
Figura 06 - Gráfico de Pareto com os tempos de 
atendimento da UBS 

 
Figura 07 - Gráfico de Pareto com os tempos de 

Tabela 03 - Dados do Gráfico de Pareto 
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Com base no gráfico, é possível identificar que os processos da UBS que possuem 

maior impacto no lead time do paciente é a consulta, o tempo de espera entre triagem 

e consulta, e o processo de triagem. Esses processos necessitam de algumas 

melhorias para que o tempo final seja reduzido. Porém os outros processos também 

impactam diretamente tempo final e não devem ser desconsiderados, necessitando 

de otimização igualmente. As causas que impactam diretamente no lead time final 

são: 

a) Falta de padronização do tempo de atendimento; 

b) Falta de informações claras aos pacientes; 

c) Ambiente cultural resistente a mudança; 

d) Materiais desorganizados; 

e) Computadores com softwares atuais, porém falta treinamentos aos 

funcionários; 

f) Utilização de cinco agendas para marcação de consultas; 

g) Objetos dispostos em locais errados; 

h) Método de comunicação com a população não é eficiente; 

i) Não possui um padrão a ser seguido no processo de triagem; 

Figura 11 - Gráfico de Pareto com os tempos de atendimento da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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As propostas de melhorias para essas causas, bem como o MFV futuro e sua 

comparação com o atual, serão apresentados no capítulo seguinte. 

 

4.2.4 Fase 4: Melhorar (Improve) 

A etapa do improve consiste em apresentar melhorias para que a meta do projeto seja 

alcançada. A partir de todas as análises das ferramentas, constatou-se que alguns 

setores necessitam de melhorias para que o objetivo da redução do lead time do 

paciente seja reduzido. Eliminando as causas potenciais, e reduzindo os desperdícios, 

como o tempo de espera, o tempo final irá diminuir. 

 

4.2.4.1 Gerenciamento Visual 

O gerenciamento visual é empregado para melhorar a comunicação visual do local. 

Na UBS do trabalho em questão, a comunicação com a população necessita de 

algumas melhorias.  

Alguns pacientes ainda não sabem quais serviços são oferecidos na Unidade e não 

entendem quando procurar uma Unidade Básica de Saúde e quando procurar uma 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Isso causa uma sobrecarga em ambos locais, 

nos hospitais, com casos que poderiam ser resolvidos em uma UBS, e nas UBS com 

pacientes que devem ser tratados em uma UPA. Com isso, o médico da Unidade 

precisa dar uma atenção maior ao paciente em estado grave e o tempo da consulta 

aumenta, o que leva ao não atendimento de alguns pacientes. Dessa forma, foi 

sugerido a colocação de banners feitos pelas autoras, que são de caráter explicativo 

para mostrar a população a diferença entre as Unidades. Esses banners estão 

mostrados nas Figuras 8 e 9, de modo que toda a população seja bem informada 

sobre as diferenças dos serviços prestados e possam recorrer ao local certo quando 

necessitarem.  
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Figura 12 - Diferenças entre os serviços de UBS e UPA 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 13 - Sugestão de Informativos para UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Para melhor identificação dos departamentos da UBS, foi sugerido a colocação de 

placas padrões do SUS, nas cores especificadas pelo Ministério da Saúde, que 

possuem o nome de Azul Del Rey, Azul França e Branco Neve. Com isso, as Figuras 

10, 11 e 12, a seguir, mostram alguns dos locais com a simulação das placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Placas sinalizadoras de departamentos da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Figura 15 - Placas sinalizadoras de outros departamentos da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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4.2.4.2 5’S 

A ferramenta 5’S foi aplicada com o objetivo de deixar o ambiente de trabalho mais 

organizado e os serviços mais padronizados. Para isso, foi criado um padrão de 

classificação dos pacientes com base no Protocolo Manchester, como mostra a Figura 

13, para essa Unidade Básica de Saúde. Os tipos de classificação devem ser 

colocados nas paredes, para conhecimento dos pacientes, assim como para evitar as 

reclamações dos mesmos, em casos de marcações de retornos ou quando as 

pessoas em casos mais graves são atendidos primeiro. 

Figura 16 - Placas sinalizadoras de mais departamentos da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Também como sugestão, foi elaborada uma agenda única ao invés de continuar 

sendo utilizadas cinco agendas para marcação das consultas, como é atualmente. 

Essa agenda vai ser impressa, em casos de pane no sistema, e vai ter sua versão 

online, no Google Drive, como mostra a Figura 14, a fim de que qualquer funcionário 

consiga ter acesso e possa fazer marcações e alterações de pacientes, quando 

necessário. Como o documento no Google Drive é online, a facilidade se instaura, já 

que qualquer pessoa da UBS vai poder ter acesso e modificar em tempo real. Isso irá 

reduzir o tempo de marcação de consultas e da recepção, além de evitar erros e 

esquecimentos por parte dos funcionários. 

Figura 17 - Quadro informativo com o Padrão do Protocolo Manchester 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Figura 18 - Sugestão de Agenda única das Consultas Médicas da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Alguns materiais se encontravam desorganizados na Unidade, o que dificultava a suas 

identificações, quando necessário, mostrados na Figura 15. Com a implementação da 

Ferramenta 5’s, pode-se perceber na Figura 16 que estes materiais foram arrumados 

dentro dos armários, de forma com que eles pudessem ter seus espaços otimizados, 

estando livres do perigo de contaminação. Além disso, foi sugerido que novas 

etiquetas fossem colocadas nas prateleiras dos armários, para que dessa forma, todos 

os materiais ficassem bem identificados. Como todos os medicamentos e materiais 

ficaram de fáceis acesso, isso colabora para que o tempo de pré acolhimento e de 

atendimento médico sejam otimizados, ou seja, mais rápido do que o atual. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - Estado anterior dos armários de medicamentos 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Figura 20 - Estado atual dos armários de medicamentos 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 21 - Estado anterior da mesa de materiais da Sala de Medicamentos 

Fonte: Próprio autor (2019) 



64 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
As Figuras 17, 18 e 19, respectivamente, expostas acima, mostram uma parte da 

aplicação da ferramenta 5’S na UBS tornando o ambiente mais organizado, 

eliminando materiais desnecessários e distribuindo melhor os equipamentos e 

materiais no espaço. A unidade também precisa de reformas infra estruturais internas 

e externas, sobre a qual a prefeitura da cidade já está providenciando uma data para 

realizá-la num futuro próximo. 

Figura 22 - Estado atual da mesa de materiais da Sala de Medicamentos 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 23 - Antes e Depois da maca dos procedimentos de curativo 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Figura 24 - Antes e Depois do corredor da Sala de Esterilização 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 25 - Estado anterior da Sala de Esterilização 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Na Figura 20 acima, está sendo mostrado que uma prateleira nova e praticamente 

vazia, ocupava um corredor desnecessariamente. Dessa forma, ela e os objetos foram 

retirados dali, vagando o corredor para uma melhor passagem para a Sala de 

Esterilização. Já nas Figuras 21 e 22, respectivamente, também acima, mostra-se a 

diferença que fez a mudança na Sala de Esterilização, muito mais limpa e organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Estado atual da Sala de Esterilização 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 27 - Antes e Sugestão de Depois do aviso dos interruptores da UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Mais uma sugestão da aplicabilidade do 5’S é mostrada na Figura 23 acima, pois a 

colocação de um bom aviso em todos os interruptores da UBS faz com que todos os 

colaboradores sempre se lembrem de apagar a luz e fechar a porta do local em que 

se encontravam. Como já falado, a UBS atual, vista na Figura 24, está em processo 

de receber uma reforma em toda sua estrutura. Dessa forma, foi sugerido que ela 

passe a ser dentro dos padrões atuais do SUS, mostrado na Figura 25 um modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Vista atual da UBS ESF 5 

Fonte: Próprio autor  (2019) 

Figura 29 - Modelo de fachada futura para a UBS ESF 5 

Fonte: Comunitas, RS (2018) 
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4.2.4.3 Kaizen e Lean Healthcare 

O primeiro passo para implementação do Kaizen consiste no diagnóstico das 

imperfeições da Unidade, que são consideradas perdas. A ferramenta Lean 

Healthcare afirma que todos os oito desperdícios devem ser eliminados.  Na UBS em 

estudo, alguns deles foram identificados, como por exemplo, movimentação 

desnecessária de funcionários, transporte de papéis de um departamento para outro, 

espera, estoque, procedimentos desnecessários, entre outros. 

A filosofia Kaizen, em parceria com o Lean Healthcare, diz que a melhoria deve ser 

contínua, aprender e melhorar a cada dia, eliminando os desperdícios, contribuindo 

para a construção de um ambiente mais otimizado, organizado e com uma qualidade 

superior. Para que isso ocorra, algumas sugestões de melhorias são recomendadas, 

como: 

a) Adotar sistemas integrados, para que todos os funcionários tenham acesso as 

informações em tempo real, evitando a perda de informações, erros médicos, 

perda de tempo, ou a simples falta de dados concretos. A agenda eletrônica, 

elaborada como sugestão no tópico 5’S é um dos sistemas que pode ser 

empregado; 

b) Utilização de indicadores operacionais e de gestão, servindo de base para 

tomadas de decisão, indicando em quais partes do fluxo há gargalos e podem 

ser melhorados, por exemplo. Outros modelos de indicadores serão sugeridos 

no capítulo Control deste trabalho; 

c) Organizar os materiais nos armários conforme a filosofia de controle de estoque 

FIFO (First in Fisrt out), primeiro que entra é o primeiro a sair. Isso evita a perda 

de materiais e medicamentos, por vencimento. Essa medida foi implementada 

no capítulo 5’S deste trabalho; 

d) Fim do transporte desnecessário de fichas de um lugar para o outro, de forma 

física, adotando um sistema de gestão para digitalizar toda a carga de 

informações; 

e) Colocar fim aos constantes deslocamentos de funcionários em busca de salas 

para atendimento por meio de um planejamento prévio do uso das salas, com 

direcionamento automático via sistemas de informação; 
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f) Por meio de sistema automatizados de marcação de consultas e atendimento, 

os tempos de espera são reduzidos; 

g) Foco nas pessoas, com o desenvolvimento pessoal através de treinamentos e 

cursos de aperfeiçoamento; 

h) Participação de todos os colaboradores, desde a enfermeira chefe da UBS, até 

a auxiliar de serviços gerais. O sucesso pode ser alcançado com o 

envolvimento de todos os envolvidos. 

i) Mandar um SMS para os pacientes, confirmando o retorno, evitando assim a 

espera por parte do médico, caso o paciente não compareça. 

São muitas as melhorias que serão obtidas com a aplicação de todas ferramentas 

propostas. Entre elas, redução do tempo de espera dos pacientes, tanto no processo 

de acolhimento quanto no processo de atendimento interno, redução da variação no 

tempo de atendimento, melhoria na gestão visual da Unidade, melhor organização do 

local de trabalho, introdução de novas tecnologias no processo de armazenamento 

dos dados, redução de custos, aumento da satisfação dos clientes e da produtividade, 

estabelecimento de metas e, por fim, padronização do trabalho dos colaboradores. 

 

4.2.4.4 Aplicativo Agenda Fácil 

A Prefeitura de São Paulo, em outubro de 2017, lançou um aplicativo que se chama 

Agenda Fácil, visto na Figura 26, com o objetivo de facilitar a vida dos munícipes. 

Dessa forma, achamos pertinente que este aplicativo também seja aplicado nas UBS 

de Santa Rita do Sapucaí, a começar pela UBS PSF 5, onde este trabalho foi 

realizado. Com ele, é possível agendar, confirmar e cancelar consultas e exames pelo 

aparelho celular nas Unidades Básicas de Saúde e assim, os pacientes têm a 

facilidade de fazer isso de qualquer lugar, não precisando comparecer à Unidade. 
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Para usar o aplicativo pela primeira vez, somente é necessário retirar um código de 

acesso no setor de Regulação da UBS em que o paciente é cadastrado. Esse 

procedimento de retirada de código é semelhante ao utilizado pelas instituições 

bancárias em relação aos seus respectivos aplicativos. Além disso, é importante 

salientar que todos os demais canais de agendamento continuam funcionando 

normalmente, com acesso pleno a todas as vagas disponíveis de consultas. Não 

existem vagas reservadas ou exclusivas do aplicativo, todas continuam sendo as 

mesmas e iguais. 

O aplicativo estará disponível para download gratuito no Google Play e na Apple Store. 

Na Figura 27, foi dada a sugestão de layout para o Agenda Fácil entrar em veiculação 

em Santa Rita do Sapucaí. Para se cadastrar, os pacientes devem inserir todas as 

informações solicitadas e, por fim, criar uma senha. Antes disso, não esquecer de 

solicitar o código de acesso na UBS. Feito isso, os pacientes terão acesso a todas as 

informações dos seus exames e consultas. É possível cancelar, confirmar e até 

mesmo realizar agendamentos nas datas disponíveis. 

Na tela inicial, deve-se clicar no botão para agendar uma consulta, escolher a 

especialidade médica entre as opções disponíveis e selecionar a data, o horário e o 

médico. Assim, a consulta estará agendada. Além do agendamento, o aplicativo 

oferece duas outras funções. A primeira é o acompanhamento e gerenciamento dos 

seus procedimentos agendados e pré-agendados, onde é possível visualizar a data, 

Figura 30 – Sugestão de layout para o aplicativo Agenda Fácil para UBS 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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o horário, o nome da unidade e o endereço em que a consulta ou o exame será 

realizado. Pode-se desmarcar, cancelar, confirmar ou agendar uma nova data. E a 

segunda função é o agendamento em fila de espera, se houver. Para as consultas e 

exames em fila de espera, é possível escolher uma data entre as desistências de 

outros usuários. 

O diferencial do Agenda Fácil é que os usuários têm disponível o cartão SUS virtual, 

o que faz com que eles tenham o cartão o tempo todo disponível, no celular e, o que 

evita que se criem novos cadastros, em casos de esquecimento, impedindo a 

duplicidade de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.5 Mapeamento do Fluxo de Valor (futuro) 

O Mapeamento do Fluxo de Valor Futuro, exemplificado na Figura 28, foi aplicado com 

o objetivo de mostrar a redução de tempo do lead time após a implementação das 

melhorias apresentadas no capítulo anterior. No processo de recepção, por exemplo, 

houve uma redução de tempo em 2 minutos, devido a utilização da agenda eletrônica. 

Com isso, os outros processos já são agilizados. A organização do ambiente de 

trabalho e dos materiais, também possibilitou redução nos tempos de triagem e pré-

Figura 31 - Sugestão de layout para o aplicativo Agenda Fácil 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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triagem, possibilitando a redução dos tempos de espera automaticamente. O médico 

precisa ter o tempo de atendimento acompanhado diariamente, buscando padronizá-

lo, e evitar sobrecargas de trabalho. 

O lead time final passou do intervalo de 53 – 94 minutos para 42 – 72 minutos. Uma 

redução de aproximadamente 13%. É um ganho expressivo, ainda mais por 

representar parcela de tempo, onde tempo mau utilizado é caracterizado como 

desperdícios. Os pacientes estarão mais satisfeitos com os serviços de saúde 

oferecidos pela cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG. É muito importante que sejam 

estabelecidos procedimentos padronizados para cada membro da equipe, buscando 

reduzir atividades que não agregam valor aos atendimentos e reduzir cada vez mais 

esse lead time. 
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Fonte: Próprio autor (2019) 

Figura 32 –  MFV do Estado Futuro da UBS 



74 

4.2.5 Fase 5: Controlar (Control) 

A etapa control é a final do ciclo DMAIC. Resume-se em controlar continuamente os 

resultados e ações, além de monitorar as melhorias propostas na fase anterior de 

modo a verificar se os resultados foram alcançados de forma satisfatória, garantindo 

a otimização dos processos. É preciso um comprometimento de todos os envolvidos, 

para melhorar continuamente e eliminar todas as chances do problema ocorrer 

novamente. 

Para acompanhar a eficiência operacional, é preciso adotar algumas métricas de 

controle na UBS-ESF 5. Uma delas é adotar indicadores de desempenho que possam 

ser coletados pelos próprios funcionários e, posteriormente repassados para a 

Enfermeira chefe, para um acompanhamento mês a mês. Os indicadores mais 

adequados para a Unidade de Saúde em estudo são: 

a) Lead time do paciente: indica o tempo total médio do processo, desde a 

chegada do paciente até sua saída da UBS. Para utilizá-lo, pode ser utilizada 

uma planilha simples, onde as recepcionistas anotam algumas informações. 

b) Tempo de Ciclo (C/T): indica o tempo que leva para que uma etapa do processo 

se conclua. A cada etapa, como por exemplo, na pré-triagem, triagem e 

consulta, os colaboradores devem anotar o tempo de início e fim da atividade. 

c) Tempo de processamento do paciente: indica o tempo em que o paciente está 

sob cuidados ativos de algum funcionário. É o mesmo indicador acima, porém 

com a indicação do funcionário que está responsável pela atividade. 

d) Relação entre Lead time/Tempo de processamento: indica o percentual de 

tempo em que o paciente sob cuidados ativos. Com as informações do lead 

time e tempo de processamento é possível calcular esse indicador. 

e) Número de Consultas/mês: número total de consultas no decorrer do mês. 

Através da utilização da planilha para a marcação de consultas, Quadro 3, será 

possível controlar o número de consultas/mês. 

Além disso, quaisquer modificações realizadas que impactem no processo de 

atendimento devem ser formalizadas e documentadas para gestão do conhecimento, 

e ainda repassadas a população, para evitar falhas na comunicação. 
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4.2.5.1 5W2H 

Através ferramenta 5W2H, foi elaborado um plano de ação com objetivo de definir os 

responsáveis para cada atividade, e as ações que eles devem seguir, de forma a 

garantir um processo de atendimento controlado, padronizado e mais transparente, o 

que permitirá a identificação de oportunidades de melhorias antes que elas se tornem 

um problema maior. E, as soluções que serão implantadas poderão ter os seus 

resultados medidos periodicamente. O Quadro 3, mostrado abaixo, representa o 

planejamento segundo as etapas do 5W2H. 

O custo do treinamento para utilização da planilha, que será ministrado pela própria 

enfermeira chefe responsável pela Unidade, é de aproximadamente R$120,00. Ele 

terá duração de 4 horas. O custo total foi calculado com base valor estimado de 

R$30,00/hora do salário da enfermeira que multiplicado por 4 horas resulta em 

R$120,00. 

De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG, o 

valor máximo repassado pelo Ministério da Saúde ao município para subsidiar gastos 

com reformas das unidades é de R$449.500,00 por ano. Visto que Santa Rita do 

Sapucaí possui oito regiões de atendimento, o máximo que a UNS ESF-5 poderá 

utilizar para a reforma é de R$56.187,50, aproximadamente.  

A reforma da UBS-ESF 5 se faz necessária para a otimização do processo de 

atendimento do paciente. O ambiente de trabalho será padronizado com as cores do 

SUS, que são o azul e branco, implementando as melhorias do 5’S, como o uso das 

placas sinalizando as divisões do local, compra de equipamentos eletrônicos para uso 

dos funcionários, reforma da recepção, paredes reformadas, eliminação de trincas do 

teto, troca de janelas e portas, entre outras. Todas essas melhorias possuem a 

finalidade de atender a população da melhor maneira possível, oferecendo serviço 

digno e de qualidade para aqueles de dependem do Sistema Único de Saúde, que é 

um direito de todos. 
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5W 2H 

What Who When Where Why How How 
much 

O que? Quem? Quando? Onde? Por que? Como? Quanto? 

Monitoramento do 
programa 5’s 

Enfermeira-
chefe 

De 30 em 
30 dias 

Em todos 
os setores 

da UBS 

Para instituir a cultura da organização, 
deixando o ambiente mais organizado e 

mais fácil de encontrar os materiais, 
quando necessário 

Através de uma auditoria em todos 
os setores, mensalmente, onde 

cada um deles receberá uma cor, 
de acordo com a classificação do 

5’S 

R$ 0,00 

Treinamento dos 
funcionários para 

utilização dos 
softwares do 

Governo 

Secretaria 
de Saúde 
de Santa 
Rita do 
Sapucaí 

30 dias Na UBS-
ESF 5 

Porque os colaboradores precisam 
aprender a utilizar os softwares 

disponíveis, para facilitar e padronizar 
as atividades diárias da Unidade 

Através de um curso ministrado por 
uma pessoa da Secretaria de 

Saúde, que tenha conhecimentos 
dos softwares 

R$ 120,00 

Treinamento das 
recepcionistas 

para implementar 
a planilha de 
marcação de 

consultas 

Enfermeira-
chefe 15 dias 

No setor 
de 

Recepção 
da UBS 

Para que as recepcionistas deixem de 
utilizar as cinco agendas diferentes e 
passem a utilizar a planilha, reduzindo 

assim, o lead time do processo 

Com um minicurso ministrado pela 
enfermeira responsável, que será 
treinada pela equipe Six Sigma 

deste trabalho. 

R$ 0,00 

Ministrar uma 
palestra para a 
população que 

utiliza dos 
serviços da UBS 

Secretaria 
de Saúde 
de Santa 
Rita do 
Sapucaí 

15 dias 

Na 
Câmara 

Municipal 
da cidade 

Para deixar claro como as consultas são 
agendadas, como o processo de 

atendimento funciona, qual critério de 
classificação de risco, quais serviços 

são oferecidos e como utilizar o 
aplicativo para agendamento de 

consultas não urgentes 

Através de uma palestra onde toda 
a população do bairro seja 
convidada, que mostrará o  

apontamento de todos os pontos 
pertinentes, além do 

esclarecimento das possíveis 
dúvidas 

R$ 0,00 

Realizar reforma 
estrutural da 

UBS, 
implementando 
as sugestões de 

melhorias 
propostas neste 

trabalho 

Prefeitura 
Municipal 
de Santa 
Rita do 
Sapucaí 

60 dias Em toda a 
Unidade 

Para melhorar a qualidade do serviço 
prestado, oferecendo maior segurança e 

satisfação aos pacientes, além de 
deixar o ambiente padronizado com as 
sugestões de cores e organização do 

local feita pelo SUS 

Com a utilização de placas 
sinalizadoras em todos os setores 

do local, reforma das paredes, 
eliminando mofos, trincas, troca 
dos pisos e vidros quebrados, 

inclusão de uma fachada de acordo 
com os padrões do SUS e compra 

de mais três computadores 

R$ 
56.187,50 

Quadro 03 - 5W2H 

Fonte: Próprio autor (2019) 
 
Fonte: Próprio autor (2019) 
 
Figura 051 - MFV do Estado Futuro 
da UBSFonte: Próprio autor (2019) 
 
Fonte: Próprio autor (2019) 
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 CONCLUSÃO 

Apesar de na literatura ter mais estudos do Seis Sigma na manufatura, ele pode ser 

aplicado a qualquer tipo de empresa/setor com o intuito de reduzir defeitos, 

desperdícios e estabelecer padrões. 

Desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde, o presente estudo utilizou a 

metodologia Seis Sigma, aliada a ferramenta DMAIC, em busca de soluções para o 

lead time elevado do processo de atendimento ao paciente. Ao longo do trabalho, 

houve um detalhamento de todos os processos que impactam nesse lead time, a fim 

de descobrir oportunidades de melhorias e alcançar o objetivo da redução do mesmo.  

Com o auxílio de diversas ferramentas de detalhamento do problema, expostas no 

trabalho, algumas causas principais foram estudas a fim de propor melhorias e de 

identificar um possível ganho com a eliminação delas. 

O objetivo geral foi de analisar todo o processo, buscando mudanças para melhorar a 

eficiência no atendimento do paciente e este objetivo foi atingido. Com as visitas ao 

local, foi possível observar que havia muitas oportunidades de melhorias em vários 

setores, e estas seriam as causas do aumento no lead time final. A revisão conceitual, 

através do estudo de diversos artigos sobre o tema, proporcionou um maior 

conhecimento técnico do assunto e orientou a aplicação de ferramentas corretas para 

cada causa encontrada.  

A fase Define do ciclo DMAIC possibilitou a compreensão das atividades executadas 

na UBS-ESF5, apresentando como o processo de atendimento acontece diariamente. 

E, depois de realizar um Brainstorming, identificou-se todas as causas do problema e 

então elas foram definidas em cada um dos Seis M’s do Diagrama de Ishikawa. Por 

meio da Árvore de Estratificação, as causas foram divididas em primárias e 

secundárias e proposto ações de melhorias para as mesmas. 

Após definir o problema, na fase Measure realizou-se a Cronoanálise, observando os 

tempos de cada uma das etapas do processo de atendimento. Assim, essas 

atividades e os dados obtidos foram utilizados para o Mapeamento do Fluxo de Valor 

da situação atual. Já na fase do Analyse, ao aplicar o Gráfico de Pareto, identificou-

se que as fases críticas que mais afetam o tempo final são a recepção, o tempo de 

espera entre triagem-consulta, e a triagem propriamente dita. Com isso, na etapa do 
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Improve, algumas soluções foram propostas para reduzir os tempos dessas 

atividades. Elas ainda não foram implementadas de fato na UBS por delimitação de 

tempo e de recurso, ficando como sugestão para trabalhos futuros. Ao analisar o local, 

percebeu-se que o ambiente estava desorganizado, os materiais não estavam de 

fáceis acesso. Além disso, havia uma falha na comunicação com os pacientes. O 

processo de triagem não seguia um padrão e a maioria dos pacientes não 

compreendiam como ele era feito.  

Por isso, foi sugerido o uso do Gerenciamento Visual, para facilitar a comunicação 

com a população e, por meio do 5’S estabelecer padrões, organizar o ambiente de 

trabalho, padronizar toda a UBS com cores e placas recomendadas pelo SUS. E ainda 

substituição das cinco agendas de marcação de consultas por uma agenda online, 

que permite acesso em tempo real pelas pessoas responsáveis por essa atividade. O 

aplicativo Agenda Fácil sugerido, é uma ferramenta excelente para executar essa 

tarefa, facilitaria para a sociedade e para a própria UBS, trazendo tecnologia aos 

serviços de saúde. Com o Kaizen e o Lean Helthcare, os desperdícios são eliminados 

e é estabelecido a cultura de melhoria contínua. Na etapa final Control, foi 

estabelecido indicadores para acompanhar o desempenho do processo, além de um 

plano de ação para execução das tarefas. 

Por meio do Mapeamento do Fluxo de Valor, foi possível alcançar o primeiro objetivo 

específico, de identificar e analisar os tempos e processos considerados improdutivos 

e que não agregam valor ao paciente. O segundo objetivo, de realizar um estudo sobre 

a organização do ambiente de trabalho, foi atingido através da análise do processo 

com o uso do Fluxograma, Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, Árvore de 

Estratificação e 5’S. E, por fim, o Gerenciamento Visual, Kaizen e Lean Healthcare 

contribuíram para execução do terceiro objetivo específico, de estabelecer 

padronização das atividades e melhoria contínua da UBS. 

Portanto, com a utilização de todas melhorias sugeridas, os ganhos para a UBS já 

estão sendo expressivos e os objetivos específicos desse trabalho foram alcançados. 

Como mostra o MFV futuro, o lead time do processo será reduzido, além de 

estabelecer um ambiente de trabalho mais organizado, mais padronizado, com 

pessoas capacitadas, com acompanhamento das tecnologias aplicadas ao serviço de 

saúde, utilizando dos indicadores de desempenho que controlam o processo 

diariamente. 
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Este trabalho contribuiu para que pudéssemos apontar a metodologia Seis Sigma com 

utilização não somente na área da manufatura, mas também na área de serviços. A 

aplicação da ferramenta DMAIC, praticando cada etapa em seus detalhes, contribuiu 

para o entendimento da importância que cada ferramenta tem para o alcance do 

resultado pretendido. Além disso, compreendemos que é através do envolvimento, da 

análise, do acompanhamento diário que são identificadas as oportunidades de 

melhorias para um determinado processo. Todos os detalhes precisam ser 

conhecidos e observados e é, a partir disso, que as oportunidades se tornam visíveis. 

Os resultados do trabalho demonstram a versatilidade do Seis Sigma e consolidam o 

seu potencial também na área da saúde. Os resultados que estão sendo obtidos são 

fundamentais para justificar novas ideias de intervenções em outras UBS, ou qualquer 

empreendimento da área da saúde, que terão este trabalho como uma base bastante 

sólida para a implantação do Seis Sigma em suas operações. O portfólio de soluções 

proposto durante a pesquisa pode ser facilmente estendido e adaptado a outras 

organizações, potencializando os ganhos através de sua implantação em instituições 

de saúde, públicas e privadas, que venham a implantá-lo.  
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RESUMO 

 

O atual cenário competitivo exige a melhoria contínua de todos os processos 
organizacionais e cada vez mais observa-se a necessidade de se atentar à gestão 
de processos para que a organização mantenha-se competitiva em seu ramo de 
atuação. Neste sentido a gestão de processos vem se mostrado cada vez mais 
importante no sucesso operacional e econômico das organizações. Este trabalho 
apresenta um estudo realizado em uma sublinha de montagem, associando técnicas 
da Gestão de Processos e do Lean Manufacturing para identificar atividades que 
agregam valor ou não, afim de otimiza-las e aumentar a produtividade. Após as 
análises e com as sugestões de melhoria, a produção das cabines aumentaram de 
duas unidades para sete unidades diárias. 
 

Palavras-Chave: Processos. Produtividade. Melhoria. 
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ABSTRACT 

 

The current competitive scenario requires a continuous improvement of all 
organizational process and increasingly is observed the necessity to be attentive to 
the process management for the company keep yourself competitive in their activity 
field. In this sense, the process management is showing increasingly more important 
to success of the operational and economic department of each company. This 
monograph presents a study carried out in a assembly sub-line, associating technics 
of Process Management and Lean Manufacturing to identify activities that add value 
or not, in order to optimize them and increase productivity. After analysis and 
suggestions of improvements, the production increased from two cabins to seven 
cabins per day. 
 

Keywords: Process. Productivity. Improvement. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com a globalização, é nítida a necessidade do aumento da inteligência competitiva 

dentro das organizações que visam garantir o seu lugar no mercado. O ambiente 

industrial está em constante transformação e periodicamente as ferramentas de 

produção são aprimoradas objetivando uma produtividade, eficiência e eficácia cada 

vez maior, buscando produzir mais com menos.  

De acordo com Paim et al. (2009, p. 110)  Essas evoluções começaram a partir da 

Revolução Industrial no século XVIII, seguindo para a produção em massa com 

Henry Ford, depois o surgimento do Material Requirement Planning (Planejamento 

das Necessidades de Material – MRP) após a segunda guerra mundial e também o 

nascimento do Just in time (No momento certo – JIT) até os dias atuais com o Lean 

Manufacturing (Manufatura enxuta).  

As evoluções dos modelos produtivos tornaram-se a alavancagem necessária para a 

aplicação da Gestão de Processos, exigindo maiores abordagens disciplinares para 

identificar, executar, desenhar, medir, documentar, monitorar, controlar e buscar a 

melhoria contínua dos processos. 

O gerenciamento das organizações tem se tornado cada vez mais complexo. Neste 

sentido, um dos maiores erros cometidos pelas empresas é deixar com que seus 

processos fiquem sem um controle adequado, com funcionamento segregado e com 

setores que possuem falha em sua comunicação ou até mesmo que não se 

comunicam, portanto novas estratégias vêm sendo criadas para facilitar e agilizar 

estes gerenciamentos e entre elas está a Gestão de Processos. 

Paim et al. (2009, p. 112-115) comentam que a gestão de processos é de grande 

importância, pois apresenta diversos benefícios onde é empregada, tais como o 

aumento da produtividade, redução de custos, conformidades com padrões exigidos 

e eliminação de falhas processuais e de comunicação.  

Para demonstrar tamanha importância da gestão de processos, será aplicada uma 

análise, utilizando as ferramentas e conceitos desta gestão, nos processos de 

fabricação em uma sublinha de montagem de cabines de Retroescavadeira, com o 
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objetivo de eliminar desperdícios, reduzir custos, otimizar processos e aumentar a 

produtividade. 

O trabalho está organizado em sete capítulos, sendo eles a Introdução, Objetivos, 

Justificativa, Metodologia de Pesquisa, Referencial Teórico, Desenvolvimento do 

trabalho e Conclusão. Nos próximos três capítulos serão apresentados os Objetivos 

(o que se pretende realizar), o porquê da realização deste trabalho e a maneira que 

será feita a análise proposta. 

Os últimos três capítulos têm como foco a definição de todos os termos e 

ferramentas necessárias para o entendimento, o desenvolvimento da análise 

realizada e também a apresentação dos resultados obtidos. 

 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar como são realizadas as atividades 

instruídas pelo processo de montagem de uma sublinha de montagem de cabines 

para Retroescavadeiras. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Os objetivos específicos deste trabalho são:  

a) Identificar desperdícios e eliminá-los; 

b) Reduzir custos da produção do objeto de estudo; 

c) Otimizar processos e uniformizar a informação; 

d) Aumentar a produtividade do objeto de estudo. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

Paim et al. (2009, p. 25) apontam que a gestão de processos é uma ação básica 

para que as organizações respondam de maneira eficiente às mudanças que 

ocorrem no seu ramo de atuação e também para que mantenham seu sistema 

produtivo competitivo. 

Ainda de acordo com Paim et al. (2009, p. 25-26) os benefícios que comprovam 

essa eficiência são a uniformização de entendimentos sobre a forma de trabalho, 

melhoria no fluxo de informação, padronização de processos, melhoria da gestão 

organizacional, aumento da compreensão teórica e prática sobre os processos, 

redução de tempo e custos dos processos, redução no tempo de atravessamento de 

produtos, aumento da satisfação dos clientes, aumento na produtividade e redução 

de defeitos. 

Em outras palavras, a intenção é fazer com que este processo tenha sua 

produtividade otimizada para que a organização mantenha seu sistema produtivo 

competitivo em relação ao seu mercado de atuação, além também, de trazer 

inúmeros benefícios para a empresa, tais como a redução de custos e desperdícios, 

aumento da sua competitividade, padronização dos processos e a uniformização da 

informação. 

 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

A metodologia empregada na elaboração deste trabalho foi a Pesquisa-ação. 

Barbier (2004, p. 125) diz que a Pesquisa-ação além de compreender, busca intervir 

no caso objetivando alterá-lo, ou seja, ao mesmo tempo em que um diagnóstico e 

análise são realizados em determinada situação, essa metodologia também propõe 

mudanças que levem a um aprimoramento da situação atual. 

De acordo com Elliot (1997, p. 17), essa metodologia é um processo que se modifica 

continuamente em espirais de reflexão e ação, que possui os seguintes passos: 

a) Diagnosticar uma situação ou um problema prático; 
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b) Formular estratégias de ação; 

c) Desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência; 

d) Ampliar a compreensão da nova situação; 

Esta pesquisa é fundamentada em pesquisas bibliográficas na gestão de processos, 

detalhando as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Foi 

realizado também uma pesquisa de campo juntamente com a empresa XCMG Brasil 

Indústria para realizar o levantamento de dados e adquirir conhecimento prático 

sobre o cenário atual do caso estudado.  

A análise do cenário atual é feita através da Gestão de Processos nos dados 

levantados para a obtenção de resultados adequados e desempenho desejado 

mediante os gerentes da empresa e também pelo seu mercado de atuação, e 

também apresentar uma comparação entre a situação anterior e a atual pós 

mudança de metodologia, contendo os resultados e conclusões obtidas. 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

5.1 PROCESSOS 
 

De acordo com Hammer (1997, p. 89) processos são um conjunto de atividades que, 

juntas, produzem resultados organizacionais e geram valor aos clientes.  

Para Davenport (1994, p. 7) processo é uma sequência de atividades específicas de 

trabalho com um início e um fim, um conjunto claramente definido de entradas e 

saídas para resultar em um produto ou serviço especificado para determinado 

cliente ou mercado. 

Oliveira (2013, p. 92-93) identifica o processo com seis elementos, sendo eles as 

entradas, processo de transformação, as saídas, os objetivos, os controles e 

avaliações do sistema e a retroalimentação do sistema. A Figura 1 é a 

representação dos elementos de um processo: 
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Figura 1 - Elementos de um processo 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2013, p. 93). 

Oliveira (2013, p. 92-93) define estes elementos como a Entrada sendo tudo aquilo 

necessário para que o processo ocorra (matéria-prima, energia, informação, etc.). O 

Processo de Transformação sendo a função que possibilita a transformação de uma 

Entrada em um produto, serviço ou resultado, os quais são definidos como Saídas. 

Ainda de acordo com Oliveira (2013, p. 92-93) os Objetivos se referem ao motivo da 

existência do processo, ou seja, a finalidade para qual foi gerado.Os Controles e 

Avaliação servem para verificar se as Saídas estão de acordo com os objetivos 

previamente estabelecidos, e a Retroalimentação é um processo de comunicação 

que reage ao processo por meio das novas informações geradas por cada saída, 

afim de buscar a melhoria contínua das atividades. 

 

5.2 GESTÃO DE PROCESSOS 
 

Paim et al. (2009, p. 112-115) dizem que a Gestão de processos é centrada em 

melhorar, redesenhar e automatizar processos, e que ela é dividida em três grupos 

de tarefas, sendo elas planejar, organizar e controlar, incluindo mensurar e melhorar 

os processos para assegurar que funcionem conforme o planejado. A Figura 2 

representa os níveis que um gestor deve analisar para realizar a gestão de 

processos: 
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Figura 2 - Níveis de análise 

 

Fonte: Adaptado de Paim et al. (2009, p. 115) 

Gadd (1995, p. 66-85) aponta também, que a Gestão de Processos está relacionada 

a como os processos críticos são definidos, como a organização gerencia de forma 

sistemática os seus processos, como desempenho do processo é medido, como a 

organização estimula a inovação na melhoria de processos e como ela implementa e 

avalia as mudanças implementadas. 

 

5.2.1 Gestão de Processos Funcionais 
 

Para Albertin et al. (2016, p. 39-40) a gestão por função faz referência a abordagem 

tradicional da administração, ou seja, os processos são organizados e gerenciados 

dentro de suas particularidades e divididos por setores e/ou departamentos, onde 

pode-se destacar com maior evidencia as relações hierárquicas, já que as decisões 

são tomadas verticalmente, o que causa um baixo entendimento dos processos 

dificultando o controle. A Figura 3 representa um organograma funcional ainda 

utilizado por muitas empresas: 
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Figura 3 - Abordagem funcional e clássica das empresas 

 

Fonte: Adaptado de Albertin et al. (2016, p. 40) 

Ainda de acordo com Albertin et al. (2016, p. 39-40) cada setor busca se sobressair 

criando obstáculos entre os departamentos o que prejudica o fluxo de trabalho, o 

que evidencia os objetivos departamentais e não os coletivos. As informações e 

procedimentos não são repassados entres os setores criando os chamados “silos”, 

não existindo uma visão macro dos objetivos estratégicos da organização. 

 

5.2.2 Gestão Funcional de Processos Transversais 
 

Quando comparada a gestão de processos funcionais com a gestão funcional de 

processos transversais não há alteração na estrutura organizacional. “Se na 

estrutura organizacional os processos são o primeiro eixo de organização do 

trabalho, a orientação por processo será priorizada.” (PAIM et al., 2009, p. 128).  

Paim et al. (2009, p. 128) alegam que as principais características que evidenciam 

alguma mudança está a criação da lateralidade, isto é, anteriormente os 

trabalhadores consultavam um nível hierárquico superior para tomadas de decisões 

e nesse modelo de gestão eles tem a autonomia decisória.  

Ainda de acordo com Paim et al. (2009, p. 128) há uma preocupação na gestão, 

onde os processos devem dar suporte a coordenação do trabalho mantendo uma 

relação que integre todas as etapas da cadeia de valor, possibilitando entendimento 

dos processos, a mensuração e a intervenção de melhorias. Essa nova visão cria 

um ambiente onde a comunicação entre os departamentos tem por finalidade a 

redução de custos e a satisfação dos clientes. 
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5.2.3 Gestão por Processos 

 

Segundo Paim et al. (2009, p. 128-133) diferentemente das gestões vistas 

anteriormente, na gestão por processo existe uma grande alteração na estrutura 

organizacional evidenciando os processos no lugar da hierarquia além de uma a 

busca pela a melhoria contínua nos resultados e clientes. 

A Figura 4 intera as diferenças entre as abordagens apresentadas, demonstra que 

na gestão por processo não existe a divisão por departamentos e os resultados são 

avaliados integralmente. 

Figura 4 - GPF versus GPP 

 

Fonte: Adaptado de Paim et al. (2009, p. 129) 

Para o perfeito funcionamento, a organização com orientação para processos deve 

buscar a substituição das áreas funcionais por processos incorporados na cadeia de 

suprimentos, onde as pessoas não estão limitadas apenas em algumas atividades. 

O trabalho em equipe se torna dinâmico e valorizado, no qual as informações são 

compartilhadas e o destaque é um objetivo comum. 
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5.3 MANUFATURA ENXUTA 

 

Werkema (2011, p. 13) diz que a manufatura enxuta surgiu com o objetivo de 

eliminar os desperdícios, alcançar maior qualidade nos produtos e imprimir 

velocidade à empresa, e a partir destes conceitos, passar a produzir mais com cada 

vez menos. Este sistema então, conforme Womack e Jones (2004, p. 342), passou a 

ser chamado de Lean Manufacturing em seu livro chamado “A Máquina que mudou 

o mundo”, publicado na década de noventa. 

Para Ohno (1997) a manufatura enxuta visa a eliminação de desperdícios e 

elementos desnecessários com o objetivo de reduzir custos, e que a sua ideia 

básica é produzir somente o necessário, no momento exato e na quantidade 

solicitada. 

Já Shinohara (1988) vê a manufatura enxuta como uma busca de tecnologias para 

que a produção utilize a menor quantidade de equipamentos e mão de obra para 

fabricar os bens sem efeitos e no menor tempo possível, entendendo que, 

desperdício é tudo aquilo que não agregue a qualidade, ao preço e ao prazo de 

entrega, e buscar eliminar os desperdícios através de esforços concentrados na 

administração, pesquisas e desenvolvimento. 

Womack e Jones (2004) dizem que a manufatura enxuta deve conferir ao máximo o 

número de funções e responsabilidades de cada colaborador, e adotem um sistema 

de tratamento de defeitos para cada problema identificado, sendo assim possível a 

identificação da sua causa raiz. 

Ainda nas palavras de Womack e Jones (2004, p. 370) há sete desperdícios 

identificados por Taiichi Ohno, sendo eles os defeitos, excesso de produção, 

estoques, processamentos desnecessários, movimentação, transporte e espera. A 

Figura 5 ilustra estes sete desperdícios. 

Womack e Jones (2004, p. 370) destacam que a busca pela eliminação destes 

desperdícios, o Lean Manufacturing tem como objetivos fundamentais a otimização 

e integração do sistema de manufatura, garantia da qualidade, flexibilidade do 

processo, produção de acordo com a demanda, redução de custos de produção e 

manter o compromisso com clientes e fornecedores. 
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Figura 5 - Os 7 desperdícios 

 

Fonte: Adaptado de Womack e Jones (2004, p. 370) 

 

5.3.1 Mapeamento do Fluxo de valor 

 

Fluxo de valor, de acordo com Werkema (2011, p. 25) são todas as atividades, que 

agregam e não agregam valor, realizadas por uma empresa para projetar, produzir e 

entregar seus bens ou serviços. Sendo constituído pelo fluxo de materiais desde o 

recebimento até a entrega ao cliente, pela transformação das matérias-primas em 

produtos acabados e também pelo fluxo de informações que apoiam os dois 

elementos anteriores. 

Já o Mapeamento do Fluxo de valor (Value Stream Mapping – VSM), ainda de 

acordo com Werkema (2011, p. 25), é uma ferramenta que utiliza de símbolos 

gráficos1 para documentar e apresentar visualmente a sequência e a movimentação 

das informações, materiais e ações que fazem parte do fluxo de valor da 

organização. 

                                                           
1 Os ícones a serem utilizados no VSM, bem como os seus respectivos significados, estão expressos no Anexo A. 
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Pavani e Scucuglia (2011, p. 58) dizem que o VSM visa representar o ambiente 

físico e o fluxo de materiais em uma manufatura, com o objetivo de representar 

índices de produtividade, pontos de controle fabris e identificar desperdícios. 

Werkema (2011, p. 25) também afirma que o uso do VSM auxilia no entendimento 

do fluxo de valor de toda a organização e não apenas de processos ou 

departamentos individuais, na localização e separação das atividades que agregam 

ou não valor, na visualização do relacionamento entre as atividades e também na 

elaboração de um plano para a otimização do fluxo de valor. 

Ainda de acordo com Werkema (2011, p. 26) para a realização do VSM é necessário 

seguir os seguintes passos: 

a) Selecionar uma família de produtos, bens ou serviços para ser 

mapeada; 

b) Definir um líder para o VSM e constituir a equipe de trabalho; 

c) Distribuir os materiais necessários aos membros da equipe; 

d) Acompanhar, in loco, o fluxo de valor desde o recebimento de 

materiais comprados até a entrega do produto ao cliente, para 

identificar e visualizar todos os fluxos de materiais e informações para 

a construção do mapa do estado atual; 

e) Desenhar o mapa do estado atual, utilizando a simbologia do VSM; 

f) Revisar o mapa do fluxo de valor com o objetivo de verificar se todas 

as atividades e fluxos relevantes foram representados. 

Após a construção do cenário atual, ele deve ser analisado e utilizado para a 

discussão do planejamento e instalação de ações de melhoria. De acordo com 

Werkema (2011, p. 31) algumas diretrizes são levadas em consideração nesta 

discussão, sendo elas:  

a) Produzir de acordo com o tempo takt; 

b) Desenvolver um fluxo contínuo onde possível; 
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c) Usar um sistema puxado baseado em supermercado para controlar a 

produção onde o fluxo contínuo não é possível; 

d) Enviar a programação do cliente para somente um processo de 

produção; 

e) Nivelar o mix de produção; 

f) Nivelar o volume de produção; 

g) Desenvolver a habilidade de fazer “toda peça todo dia” nos processos 

de produção anteriores ao processo puxador. 

Após a análise realizada do cenário atual, para se desenhar o mapa do estado 

futuro, Werkema (2011, p. 33) afirma que deve-se seguir oito passos, representados 

na Figura 6. 

Figura 6 - Passos para desenhar o mapa do estado futuro 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (2011, p. 33) 

 

5.3.2 Métricas Lean 
 

Werkema (2011, p. 41) caracteriza as Métricas Lean2 como um método com 

algumas medidas ou métricas para quantificar como os resultados da organização 

podem ser classificados, em relação à velocidade e eficiência. Essas medidas 

                                                           
2 As principais Métricas Lean estão expressas no Anexo B 
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podem ser utilizadas em projetos de melhoria e na verificação da eficiência das 

decisões tomadas, comparando o cenário passado com o futuro. 

 

5.3.3 Kaizen 

 

De acordo com Werkema (2011, p. 51), Kaizen é uma metodologia utilizada para 

alcançar melhorias rápidas, que consiste em emprego do senso comum e da 

criatividade de modo organizado afim de aprimorar um processo individual ou o fluxo 

completo. 

As principais diretrizes na condução do Kaizen, segundo George et al. (2005, p. 20) 

são: 

a) A equipe deve trabalhar em tempo integral durante o Kaizen e para 

que isso seja viável todos os envolvidos devem tomar providências 

para que o trabalho de rotina seja realizado de outra forma durante 

este período; 

b) O escopo do projeto deve ser definido de forma precisa para que não 

haja perda de tempo com readequações; 

c) Os dados básicos relacionados ao projeto devem ser coletados 

previamente; 

d) As implementações devem ser imediatas e o que não for possível, 

devem ser realizadas em um prazo mínimo de 20 dias e o nível 

mínimo de confiança nas tomadas de decisões é de 70%; 

e) Durante o evento, os diretores devem disponibilizar acesso a todos os 

tipos de informações necessárias. 

Ainda de acordo com George et al. (2005, p. 21) o Kaizen pode ser utilizado quando 

as fontes de desperdícios óbvias foram identificadas, o escopo de um problema está 

claramente definido e compreendido, o risco de implementação é mínimo, os 

resultados são necessários imediatamente e quando se é desejável aumentar a 

velocidade e adquirir credibilidade nas fases iniciais de um projeto de melhorias. 
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5.4 GRÁFICO DE GANTT 

 

Peinado et al. (2007, p. 495-496) classifica o gráfico de Gantt como uma ferramenta 

de fácil aplicação e uma incrível comunicação visual. Tem a forma matricial com 

duas linhas uma definindo as atividades e a outra o tempo, cada tarefa é 

representada por uma barra proporcional ao tempo de duração com início e término. 

As tarefas seguem uma sequência de ordem natural de execução, o que 

proporciona um melhor entendimento do processo e das dependências das 

atividades, garantindo ao gestor uma melhor análise. A Figura 7 é um exemplo de 

como o gráfico é de fácil visualização que auxilia na tomada de decisões. 

Figura 7 - Gráfico de Gantt para o projeto de pavimentação de uma rua 

 

Fonte: Adaptado de Peinado et al. (2007, p. 496) 

Para a plotagem do gráfico de Gantt é necessário uma coleta de dados, 

relacionando a divisão do trabalho e dos processos produtivos com os respectivos 

tempos de produção e as dependências de cada atividade, e o auxílio de um 

software como o Ganttproject, MsExcel, MSProject e outros que constroem os 

gráficos.  
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5.5 MÉTODO DO CAMINHO CRÍTICO 

 

Segundo Peinado et al. (2007, p. 497) PERT e CPM são siglas dos termos em inglês 

de Técnica de Revisão e Avaliação de programa (Program Evaluation and Review 

Technique) e Método do Caminho Crítico (Critical Path Method), ambas criadas 

separadamente no final da década de 50 para o gerenciamento de projetos. 

Apresentam uma diferença irrisória, no PERT os prazos de realização das tarefas 

assim como a conclusão são abordados de forma probabilística e no CPM são 

determinísticos.  

Taha (2013, p. 124) define que objetivo do PERT e do CPM é gerar meios para 

controlar e planejar o projeto de produtos únicos, determinando início e fim. Através 

da divisão do projeto em atividades e relacionando-as com suas dependências e 

tempo de execução. 

De acordo com Lélis (2012, p. 43) as técnicas por serem baseadas em redes 

permitem uma fácil organização dos dados necessários das atividades e de seus 

inter-relacionamentos, permitindo aos gerentes a definição dos recursos 

necessários, do tempo de conclusão do projeto e separar atividades fundamentais 

onde não pode haver atrasos. 

Peinado et al. (2007, p. 497-501) explica que a montagem do diagrama de rede é 

formado por diferentes atividades independentes entretanto conectadas de uma 

forma lógica e podem ser representadas por setas ou nós e devem seguir as 

seguintes regras: 

a) Cada atividade ou tarefa será representada por uma seta (sem 

escala) com a direção e o sentido voltado para a próxima tarefa, e no 

corpo da seta deve estar escrito a duração da tarefa (Figura 8); 

b) Cada tarefa é composta de duas etapas que são representadas por 

círculos numerados simbolizando o início e o fim da tarefa (Figura 8); 
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Figura 8 - Representação da tarefa e etapas em diagrama de rede 

 

Fonte: Adaptado de Peinado et al. (2007, p. 497) 

c) Toda etapa será o início da próxima tarefa e o fim da tarefa anterior, 

com exceção da primeira e última etapa do projeto todo. Uma tarefa 

não pode ser iniciada antes da conclusão da tarefa que a precede 

(Figura 9); 

Figura 9 - Sequência de tarefas em um diagrama de rede 

 

Fonte: Adaptado de Peinado et al. (2007, p. 498) 

d) A numeração das etapas que determinam a sequência das tarefas 

devem seguir a ordem da esquerda para a direita e de cima para 

baixo (Figura 10); 

Figura 10 - Numeração de etapas no diagrama de rede 

 

Fonte: Adaptado de Peinado et al. (2007, p. 498) 
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e) Uma tarefa pode ser antecedente de mais de uma tarefa, do mesmo 

modo que uma tarefa pode ser subsequente de mais de uma tarefa 

(Figura 11); 

Figura 11 - Relação de precedência e procedência para mais de uma tarefa 

 

Fonte: Adaptado de Peinado et al. (2007, p. 499) 

f) Não pode existir circuitos fechados em um diagrama, e quando duas 

tarefas tem as mesmas etapas no início e no fim deverá ser utilizada 

a tarefa fantasma que é representada por uma seta pontilhada sem 

valor de duração (Figura 12); 

Figura 12 - Tarefa fantasma 

 

Fonte: Adaptado de Peinado et al. (2007, p. 499) 

O caminho crítico do diagrama é determinado pelo caminho mais longo de 

atividades, ou seja, o caminho onde a duração de todas as tarefas somadas definem 

a duração mínima do projeto e o atraso de qualquer atividade ligada nessa 
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sequência implicará no atraso do projeto como um todo. A Figura 13 representa um 

CPM e o seu caminho crítico: 

Figura 13 - Diagrama de rede; data de início, término e o caminho crítico 

 

Fonte: Adaptado de Lélis (2012, p. 46) 

Para Lélis (2012, p. 47) em algumas atividades fora do caminho crítico existem 

tarefas em que o tempo para a sua execução pode ser atrasado sem que reflita em 

prejuízo no tempo total do projeto, pois existe uma folga. 

Ainda nas palavras de Lélis (2012, p. 47) para chegar no valor exato dessa folga é 

utilizada 4 datas no cálculo sendo elas a Primeira Data de Início (PDI), a Primeira 

Data de Término (PDT), a Última data de Início (UDI) e a Última Data de Término 

(UDT). Sendo PDT a somatória de PDI e o período de duração da atividade e UDI a 

subtração entre a UDT e o período de duração da atividade. 

UDT 
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6 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 

6.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

A empresa estudada contempla uma sublinha de montagem de cabines para 

Retroescavadeiras (Figura 14), sendo toda a parte estrutural cortada, soldada e 

pintada na empresa, e as demais peças são importadas da China. 

Figura 14 - Cabine 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Para essa sublinha de montagem serão demonstrados o número de operadores, as 

atividades desenvolvidas por cada um, os tempos cronometrados para análise de 

produtividade atual e o Layout. 

Atualmente trabalham sete colaboradores nessa sublinha, sendo seis montadores e 

um responsável pela inspeção e liberação final das cabines. Todos são multitarefas, 
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ou seja, são capazes de exercer qualquer atividade dentro deste processo, porém 

cada um possui atividades das quais são responsáveis. 

Segue abaixo a descrição das atividades executadas por cada operador desta 

sublinha de montagem e posteriormente uma tabela da cronoanálise. 

a) Operador 1 é responsável por instalar a espuma de vedação frontal da 

cabine, os discos hidráulicos, a coluna do volante, pedal do freio e acelerador, 

as mangueiras hidráulicas entre a coluna do volante e os discos hidráulicos, 

limpador de parabrisa frontal e a carenagem do painel e do volante. 

b) Operador 2 é responsável por passar o chicote elétrico por toda a cabine, 

instalar os faróis, antenas, parabrisa traseiro, as espumas de vedação no teto,  

ar condicionado e o assento da cabine. 

c) Operador 3 é responsável por instalar o suporte da janela traseira, as 

carenagens laterais da cabine, o forro do teto, os acessórios e o freio de mão. 

d) Operador 4 é responsável por instalar os suporte dos espelhos retrovisores 

externos e as maçanetas, fechaduras e borrachas de impacto das portas. 

e) Operador 5 é responsável pela instalação das espumas de vedações laterais 

e das carenagens laterais de baixo. 

f) O Operador 6 é responsável por preparar a cabine para a instalação dos 

vidros e instalá-los. 

g) O Operador 7 é responsável por fazer a inspeção final na cabine e libera-lá 

para a linha principal da produção. 

Para realizarmos a cronoanálise, todas as atividades foram cronometradas cinco 

vezes em diferentes períodos e dias e estão expressas no Apêndice J. O Quadro 1 

apresenta os tempos médios das atividades da situação atual. Ela está organizada 

de acordo com as dependências e em grupos aos quais as atividades possuem 

relação e os tempos em segundos.  
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Quadro 1 - Cronoanálise das atividades do cenário atual (Média) 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Os tempos medidos nesta cronoanálise levaram em consideração todas as 

atividades realizadas pelo  colaborador, tanto as que agregam valor (transformação 

da matéria-prima) quanto as que não agregam valor (movimentação, seleção de 

material, busca por ferramental, etc.). 

A partir das depêndencias de cada atividade e a cronoanálise realizada, é possível 

desenvolver o Gráfico de Gantt (Apêndice A) e o CPM (Apêndice B) para identificar 

quais atividades são críticas neste processo. Analisando-os, o caminho crítico são 

as atividades C, E, G e AA, ou seja, são as atividades as quais não podem atrasar, 

caso contrário irá impactar no aumento do tempo de produção. 

Também é possível observar que, o tempo médio de produção de cada cabine é de 

aproximadamente 195 minutos. Sabendo que a empresa possui disponível 480 

minutos diários de produção, pode-se concluir que, em média, duas cabines são 

produzidas por dia. 
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A sublinha de montagem dessas cabines é divida em seis postos, sendo eles 

XT001, XT002, XT003, XT004, XT005 e XT006. A Figura 15 ilustra como as 

atividades estão divididas entre os postos. 

Figura 15 - Postos de trabalho 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

A Figura 16 ilustra o Layout da sublinha de montagem e a movimentação realizada 

pelos operadores está ilustrada através do Diagrama de Espaguete no Apêndice C. 

Figura 16 - Layout da sublinha de montagem 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Foi desenvolvido também, um Mapa de Processo que está representado no 

Apêndice D, e de acordo com a Figura 16, as matérias-primas estão representadas 

pelos retângulos azuis, as ferramentas pelos círculos verdes e as cabines pelo 



34 

 

quadrados amarelos. É valido ressaltar que a largura desta sublinha de montagem é 

de aproximadamente oito metros e seu comprimento é de sessenta metros. 

Foi elaborado também, um VSM dessa sublinha de montagem, ele está 

representado no Apêndice E. O processo de fabricação das cabines tem início com 

o pedido de matéria-prima para a empresa matriz, localizada na China. 

O tempo de entrega de todos os suprimentos é de cerca de noventa dias, por este 

motivo, a empresa utiliza a média de suas últimas demandas para definir a 

quantidade de material a ser entregue para o processo de fabricação. Para este 

VSM, o tamanho do lote a ser considerado será de cinquenta cabines. 

Os colaboradores trabalham oito horas por dia em um único turno e com duas 

paradas programadas de quinze minutos, e as suas atividades estão distríbuidas por 

posto. 

Os dados como tempos, distribuição dos postos e atividades foram obtidos através 

da cronoanálise realizadada e observação in loco. A empresa conta com as folhas 

de processos (procedimentos e distribuição dos postos) fixadas por toda a linha de 

montagem, porém os operadores ignoram a sequência pré-estabelecida por elas, e 

acabam gerando movimentações desnecessárias e estoque. 

O Quadro 2 demonstra o conjunto de dados do processo produtivo. 

Quadro 2 - Análise por colaborador VSM 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

A montagem do VSM teve início com o cálculo do tempo disponível que os 

trabalhadores dispõem para realizar as atividades, resultando em 27000 segundos 

diários (8 horas descontando as paradas programadas citadas anteriormente). 
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Para a realização da análise foi necessário o balanceamento dos tempos realizados 

por cada posto de trabalho e a definição geral do tempo máximo de cada um através 

do templo de ciclo, que foi obtido através da divisão entre o tempo disponível e a 

demanda diária de sete unidades, resultando em 3857,1 segundos. 

Analisando o VSM podemos concluir que a sublinha não é capaz de produzir a 

demanda diária necessária de sete cabines para atender o processo subsequente, 

fornecendo apenas duas peças diariamente.  

A maior perda está relacionada a movimentação desnecessária dos colaboradores e 

na forma em que os materiais estão distribuidos e organizados pelos postos, 

ocasionando desatenção e desmotivação cada vez que algo não é encontrado no 

momento da necessidade. 

 

6.2 CONCLUSÕES DA SITUAÇÃO ATUAL 
 

A partir dos dados coletados e da análise realizada é possível concluir que: 

a) A produção diária é de duas cabines, fazendo com que essa sublinha seja o 

gargalo da produção das Retroescavadeiras que possuem demanda diária de 

sete unidades. 

b) Devido ao Layout, os colaboradores perdem tempo se locomovendo pela 

busca de matéria-prima e ferramental. 

c) Dentre os sete desperdícios, a espera e a movimentação são os pontos que 

mais afetam a produção e acabam sendo agravados pelo Layout. 

d) As atividades não estão devidamente balanceadas, o que acarreta na 

ociosidade dos trabalhadores entre um posto e o outro. 

e) O ferramental é escasso, nem todos os colaboradores possuem as 

ferramentas necessárias para executar as atividades. 

f) A falta de organização da matéria-prima e ferramental também é um fator 

agravante no tempo de produção 
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Em suma, a movimentação, o tempo de espera e a falta de organização são os 

grandes problemas encontrados neste processo. 

 

6.3 PROPOSTAS DE MELHORIA 
 

As medidas que devem ser tomadas para que a sublinha de montagem aumente a 

sua produtividade são: 

a) Reacomodação do Layout; 

b) Exigir que os colaboradores sigam as instruções e procedimentos padrões; 

c) Organização das matérias-primas e ferramental; 

d) Redistribuição das atividades dos colaboradores. 

A reacomodação do Layout é algo simples, sendo necessário apenas realocar as 

matérias-primas e o ferramental o mais próximo possível da cabine. Então, o novo 

Layout está expresso na Figura 17. 

Essa reacomoodação irá diminuir o percurso que o colaborador terá que realizar 

para pegar as matérias-primas e ferramentais necessários para executar 

determinada atividade. Outro ponto relevante é que, neste novo Layout todos os 

postos possuem ferramental próprio, exceto o posto XT006, pois nele é realizada 

somente a instalação final dos vidros. 

Como mencionado anteriormente, os colaboradores ignoram os procedimentos pré-

estabelecidos nesta sublinha. Portanto, uma forma  de fazer com que cumpram 

estes procedimentos é alocar um supervisor para acompanhá-los e cobrá-los. 

A organização é um ponto preocupante nessa sublinha. Como mencionado 

anteriormente, as matérias-primas e ferramentais ficam espalhados e amontoados, o 

que dificulta na hora da separação para o uso, ocasionando então, o atraso das 

atividades. Portanto, torna-se necessário a organização dos mesmos e a criação de 

Kanbans para auxiliar na procura dos mesmos. 
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Figura 17 - Novo Layout 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Para as matérias-primas a organização foi realizada de forma a separar e identificar 

os itens de forma que o colaborador não se confunda e perca tempo procurando. Já 

para os ferramentais, um protótipo de quadro de ferramentas sobre rodas foi 

desenvolvido.  

Neste quadro, exemplificado na Figura 18, o colaborador pode pendurar as suas 

ferramentas e mantê-lo sempre por perto e organizado. 

Figura 18 - Quadro de Ferramentas Protótipo 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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O próximo passo é balancear as atividades entre os colaboradores da sublinha, afim 

de não sobrecarregá-los ou deixá-los ociosos.  

Algumas atividades possuem continuidade uma da outra, portanto não podem ser 

separadas entre colaboradores, por exemplo, a instalação das mangueiras 

hidráulicas do volante (atividade E) necessita do disco hidráulico, coluna do volante 

e pedal do freio instalados (atividades B, C e D) para ser realizada, e também, por 

ser um local apertado não há como duas pessoas dividirem o mesmo espaço. 

Com essas observações, a nova distribuição de atividades está expressa na Figura 

19. 

Figura 19 - Redistribuição das atividades 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Na nova distribuição, as atividades foram balanceadas e todos os colaboradores 

passaram a ter os tempos de trabalho bem próximos, com isso nenhum colaborador 

ficará sobrecarregado ou ocioso. Também foi desenvolvido um novo mapa de 

processo, representado no Apêndice F. 

 

6.4 CENÁRIO APÓS AS PROPOSTAS DE MELHORIA 
 

Com as propostas citadas no capítulo anterior, uma nova cronoanálise foi realizada 

e está expressa no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Cronoanálise das atividades do cenário futuro (Média) 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Na nova cronoanálise em mãos, foi gerado um novo Gráfico de Gantt (Apêndice G) 

e um novo CPM (Apêndice H). 

Com os novos gráficos, o caminho crítico foi alterado e se tornou as atividades R, Y 

e AA. Isso se dá devido à otimização das outras atividades que anteriormente eram 

as mais demoradas. 

Também é possível observar que, o tempo das atividades reduziram em até 50% em 

e o tempo de produção de cada cabine diminuiu para aproximadamente 117 

minutos, uma redução de 40% em relação ao tempo anterior de 195 minutos.  

No VSM do estado futuro, apresentado no Apêndice I, o sistema produtivo foi 

alterado do sistema empurrado para o sistema puxado onde a demanda gerada pela 

linha principal é conhecida pelo MRP, gerando o pedido da quantidade exata que 

deve ser produzida diariamente e informado ao supervisor do setor. 
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Um dos maiores problemas encontrados no VSM do estado atual foi a 

disponibilidade discrepante entre os funcionários, que foi resolvido alterando as 

atividades entre os postos e nivelando os tempos entre eles, alcançando a média 

72,32%. A disponibilidade dos operadores está representada no Quadro 4. 

Quadro 4 - Disponibilidade dos operadores 

 

Fonte: Os Autores (2019) 

Em paralelo também houve alteração nos postos deixando apenas um operário para 

realizar as atividades preestabelecidas e foi eliminada a atividade de revisão. 

A atividade X (instalação da borracha de vedação das portas) foi dividida em X1 

(porta esquerda) e X2 (porta direita), por apresentar confusão ao montar devido a 

semelhança das duas borrachas. 

O Lead Time teve uma queda de 327h para 46h o que aumenta a flexibilidade. O 

tempo de produção de uma cabine era de 7242(s) e devido as melhorias caiu para 

2887,5(s). 

 

CONCLUSÃO 

 

Com o uso dessas ferramentas foi possível chegar a conclusão de que a produção 

atual da sublinha não atendia a demanda diária da linha principal de sete unidades, 

entregando apenas duas por dia. Isto ocorre devido a má disposição do Layout, à 

má orgnização da matéria-prima e ferramental e também pela distribuição 

desproporcional das atividades entre os colaboradores. 

A maior perda está relacionada a movimentação desnecessária dos colaboradores e 

na forma em que os materiais estão distribuidos e organizados pelos postos, 
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ocasionando desatenção e desmotivação cada vez que algo não é encontrado no 

momento da necessidade. 

As medidas tomadas para aumentar a produtividade desta linha foram a realocação 

do Layout,  organização da matéria-prima e ferramental e a redistribuição das 

atividades entre os colaboradores. Com isso, a produtividade de duas cabines 

aumentou para sete cabines diárias. 

Após as melhorias o processo é capaz de fornecer as sete cabines necessárias para 

a linha principal, devido a queda do tempo de produção de uma cabine de 7242 

segundos para 2887,5 segundos, conforme expresso no Apêndice I. 
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APÊNDICE A – GRÁFICO DE GANTT ATUAL 
 

Figura 20 - Gantt: Atividades do cenário atual 

 

Fonte: Os Autores (2019)
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APÊNDICE B – CPM CENÁRIO ATUAL 

 
Figura 21 - CPM cenário atual 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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APÊNDICE C – DIAGRAMA DE ESPAGUETE 
 

Figura 22 - Diagrama de Espaguete 

 

Fonte: Os Autores (2019)
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APÊNDICE D – MAPA DE PROCESSO ATUAL 
 

Quadro 5 - Mapa de Processo Atual 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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APÊNDICE E – VSM CENÁRIO ATUAL 
 

Figura 23 - VSM atual 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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APÊNDICE F – MAPA DE PROCESSO FUTURO 
 

Quadro 6 - Mapa de Processo Futuro 

 

Fonte: Os Autores (2019)
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APÊNDICE G – GRÁFICO DE GANTT FUTURO 
 

Figura 24 - Gantt: Atividades do cenário futuro 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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APÊNDICE H – CPM CENÁRIO FUTURO 
 

Figura 25 - CPM cenário futuro 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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APÊNDICE I – VSM CENÁRIO FUTURO 
 

Figura 26 - VSM Futuro 

 

Fonte: Os Autores (2019) 
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APÊNDICE J – TABELA DA COLETA DE DADOS DA 
CRONOANÁLISE 

 

Tabela 1 - Amostras das Cronoanálises 

 

Fonte: Os Autores (2019)
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Programação 

ANEXO A – SIMBOLOGIA DO VSM 
 

Tabela 2 - Simbologia VSM 

Ícone O que representa Comentários 

 Movimento da produção por 

sistema empurrado 

Identifica os movimentos de materiais empurrados pelo produtor e não puxados pelo 

cliente (próximo processo). 

 Movimento da produção 

acabada para o cliente 

Identifica os movimentos de materiais que não são empurrados pelo fornecedor para o 

cliente. 

 Estoque A quantidade e o tempo de estoquem devem ser registrados. 

 Supermercado 

Os processos seguintes vão até o processo anterior e retiram o que precisam quando 

precisam. O lado aberto deve ficar de frente para o processo fornecedor. 

 Estoque pulmão ou de 

segurança Deve ser registrado “estoque de segurança” ou “estoque de pulmão” 

 Retirada 
Representa movimentos de materiais que são puxados pelo cliente (processo seguinte), 
muitas vezes de um supermercado. 

 Transporte rodoviário Anotar a frequência de envios e a quantidade enviada 

 Transporte aéreo Anotar a frequência de envios e a quantidade enviada 

 Transporte ferroviário Anotar a frequência de envios e a quantidade enviada 

 Transporte marítimo Anotar a frequência de envios e a quantidade enviada 

 
Fluxo sequencial 

Dispositivo para limitar a quantidade de materiais entre processos e garantir o fluxo 

first in, first ou. A quantidade máxima possível deve ser registrada 

 Fluxo de informação manual Programação de produção, expedição, etc. 

 Fluxo de informação eletrônica Intercâmbio de dados eletrônicos, e-mail, etc. 

 Informação Descreve o conteúdo do fluxo de informação 

 Kanban de produção 

Cartão ou dispositivo que informa a um processo o que e quanto deve ser produzido e 

da autorização para isso. A linha tracejada indica o fluxo do Kanban. 

 Kanban de retirada 
Cartão ou dispositivo que informa ao operador de materiais o que e quanto deve ser 
retirado e dá autorização para isso. 

 Kanban de sinalização 

Instrução de produção sinalizando que a fabricação de um lote deve ser iniciada em 

um processo. 

 Posto de Kanban Informa o local onde o Kanban é recolhido e mantido. 

 Lote de Kanban Kanban chegando em lotes. 

 Nivelamento de carga Indica o nivelamento do volume e do mix de produção por um período de tempo. 
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Bola para puxada sequenciada 

Indica que o processo fornecedor produz um volume predeterminado diretamente a 

partir do pedido do processo cliente. 

 Programação “vá ver” Indica ajustes na programação a partir da verificação dos níveis de estoque. 

 Processo Todos os processos devem ser representados. 

 Fontes externas Ícone usado para indicar clientes, fornecedores e processos de produção externos 

 Caixa de dados Ícone usado para registrar informações do processo. 

 Necessidade Kaizen Destaca melhorias críticas necessárias. 

 Cross-dock 

Indica que os materiais não são armazenados e sim movimentados dos caminhões até 

as linhas de espera. 

 Depósito Indica que os materiais são colocados em um armazém. 

 Operador Representa um operador. 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (2011, p. 101-103) 
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ANEXO B – PRINCIPAIS MÉTRICAS LEAN 
 

Tabela 3 - Métricas Lean 

Métrica Definição Comentários 

Templo de Ciclo – (TC) 
Frequência com que um produto é 

finalizado em um processo. 

Se um processo completar um lote de 30 peças a cada 

10 minutos, o tempo de ciclo para o lote será de 10 

minutos e para cada peça individual será de 20 

segundos ( (10x60)/30 peças). 

Lead Time – (LT) 

Tempo necessário para um produto 

percorrer todas as etapas de um 

processo ou fluxo de valor, do início 

até o fim. 

É o número de dias transcorridos desde que o cliente faz 

a solicitação até a entrega do produto/bem. 

Tempo de agregação de 

valor  

(Value Added Time – 

TAV) 

Tempo dos elementos de trabalho 

que realmente transformam o produto 

de uma maneira que o cliente se 

disponha a pagar. 

Usualmente, TAV < TC < LT 

Tempo de não 

agregação de valor (Non-

Value Added Time – 

TNAV) 

Tempo gasto em atividades que 

adicionam custos, mas não agregam 

valor ao ponto de vista do cliente. 

Armazenamento, inspeção, set-up, movimentação, 

espera e retrabalho são exemplos de atividades que não 

agregam valor. 

Eficiência do ciclo do 

processo (Process Cycle 

Efficiency – PCE) 

Indicador que mede a relação entre o 

tempo de agregação de valor e o 

Lead Time. 

É calculada a partir da seguinte expressão: PCE = 

TAV/LT. 

Taixa de Saída 

Resultado de um processo ao longo 

de um período de tempo definido, 

expresso em unidade/tempo. 

A taxa de saída pode ser visualizada como um índice 

médio de conclusão, isto é, quantos itens são concluídos 

a cada segundo, minuto, hora, dia, semana, etc. 

Trabalho em processo  

(Work in Process – WIP) 

Itens que estão dentro dos limites do 

processo, isto é, que foram admitidos 

no processo, mas ainda não foram 

liberados. 

Também conhecido como estoque em processo. O 

trabalho em processo pode ser relacionado ao LT = 

WIP/Taxa de saída. 

Tempo de Setup ou 

Tempo de Troca 

(Changeover Time – TR) 
Tempo gasto para alterar a produção 

de um tipo de produto para outro. 

O tempo de troca é medido pelo intervalo decorrido entre 

a fabricação da última peça do ciclo de produção que 

acabou de ser finalizado e a fabricação da primeira peça 

perfeita do novo tipo de produto. 

Tempo Takt 

Tack time Tempo disponível para a produção 

dividido pela demanda do cliente. 

Se uma empresa opera 25.200 segundos por dia e a 

demanda do cliente é de 400 unidades por dia, o tempo 

takt é 63 segundos (25.200/400=63). Tem a função de 

sincronizar os ritmos de produção e vendas. 

Eficácia total do 

equipamento (Overall 

Equipment Effectiveness 

– OEE) 

Indicador de Manutenção Produtiva 

Total (TPM) que mede o grau de 

eficácia no uso de um equipamento. 

OEE é calculada a partir da multiplicação de várias taxas 

(taxa de disponibilidade, desempenho e qualidade), ou 

seja: OEE = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade. 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (2011, p. 42-43) 



 
 

 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALAN CLAUDIO DE OLIVEIRA 
PEDRO FERNANDES COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE AO SETOR DE 
SERVIÇOS EM UMA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE 

SANTA RITA DO SAPUCAÍ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Rita Do Sapucaí 
2019 

 



 
 

 

 
Alan Claudio De Oliveira 
Pedro Fernandes Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à FAI – Centro de Ensino 
Superior em Gestão, Tecnologia e 
Educação, como parte das exigências para a 
obtenção do título de Bacharel em 
Engenharia de Produção. 
Orientador (a): Profa. Cláudia Mesquita da 
Silva Gomes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Rita Do Sapucaí 
2019 



 
 

 

FOLHA DE JULGAMENTO DA BANCA 

Termo de Aprovação 

Aplicação de ferramentas da qualidade ao setor de serviços em uma empresa de 

telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí. 

Por 

Alan Claudio de Oliveira e Pedro Fernandes Costa 

 
 

________________________________________________  
Prof. Ma. Claudia Mesquita da Silva Gomes 

 

________________________________________________  
Prof. Ma. Caroline de Miranda Borges  

 

________________________________________________  
Convidado 1 

 

________________________________________________  
Convidado 2  

 

________________________________________________  
Convidado 3 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Deus, por todas as bênçãos em 

nossas vidas, pela oportunidade de estudar e adquirir conhecimentos. Agradecer 

aos nossos pais pelo apoio, por terem nos feitos ser quem somos, com tantos 

ensinamentos, conselhos, carinho e amor. 

A todos os amigos que pacientemente nos ajudaram em momentos de dificuldade 

ao longo da graduação, onde desde o início estamos juntos para auxiliar e concluir 

os estudos. 

A todos que de algum modo, fizeram parte da nossa vida acadêmica. Muito 

obrigado!  



 
 

 

RESUMO 

Ao passar dos anos, o setor de serviços cresce cada dia mais cita Lupatini em 
entrevista à Agência Brasil, apresentando ao mercado o quão é importante para 
economia do país. Ainda mais com as mudanças do cenário econômico mundial, 
criou-se um ambiente competitivo entre inúmeras empresas de inúmeros segmentos. 
Como resultado deste ambiente competitivo, estudos na área de serviços estão 
sendo realizados com o propósito de auxiliar na definição de alocação de recursos e 
capital. Um estudo elaborado pelo SEBRAE no ano de 2019, indicou que esse setor 
é a primeira aposta de quem planeja investir em negócio próprio, favorecendo as 
Micro e Pequenas Empresas (MPEs) prestadoras de serviços. Propor o uso de 
ferramentas da qualidade para reduzir os índices de reprovação de atividades e 
documentos técnicos na empresa. Por meio deste trabalho, conclui-se o quão 
simples, prático e importante é implementar as ferramentas da qualidade, não só em 
empresas, mas também na prática de estudos, tarefas diárias e no dia a dia. 
 
Palavras-chave: gestão da qualidade. Setor de serviços. Crescimento do setor de 
serviços. 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Over the years, the service sector grows more and more Lupatini quotes in an 
interview with Agência Brasil, presenting to the market how important it is to the 
country's economy. Even more with the changing world economic scenario, a 
competitive environment has been created among countless companies from 
countless segments. As a result of this competitive environment, studies in the 
service area are being conducted to assist in the definition of resource and capital 
allocation. A study prepared by SEBRAE in the year 2019, indicated that this sector 
is the first bet of those who plan to invest in their own business, favoring the service 
providers Micro and Small Businesses (MSBs). Propose the use of quality tools to 
reduce activity failure rates and technical documents in the company. This work 
concludes how simple, practical and important it is to implement quality tools, not 
only in companies, but also in the practice of studies, daily tasks and day to day. 
 
Keywords: quality management. Service sector. Growth of the service sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meados do século XIX, a aplicação da qualidade total era apenas para controlar 

processos em indústrias, devido ao fato de que os produtos fabricados não tinham 

cuidados técnicos pois, nessa época, a qualidade não era tão exigida pelos clientes. 

A qualidade em serviços e produtos, vem sendo cobrado cada vez mais por clientes 

e parceiros de negócios, mas nem sempre foi assim. Na época da revolução 

industrial, o famoso Ford T era um carro com custo acessível, porém nem sempre 

satisfazia a vontade do cliente devido à sua padronização. Ainda no início da visão 

da qualidade, após a segunda guerra mundial, o Japão necessitou se reconstruir e 

hoje é conhecido por muitos quando o assunto é qualidade. 

Por sua vez o setor de serviços tem tido destaque na economia brasileira, sendo um 

setor de produtividade alta e com tendência de crescimento, além de ser composto 

por inúmeros segmentos dinâmicos que contribuem para o processo de inovação de 

conhecimento e sua difusão na economia. 

A preocupação com a qualidade de bens e serviços não é algo do mundo moderno, 

pois a qualidade não é somente para empresas, mas sim para a vida, desde um 

alimento em uma feira até uma máquina automatizada para uma empresa. Todos 

buscam o melhor produto com melhor custo x benefício possível, sempre se 

preocupando com a qualidade. 

“O crescimento deste setor sinaliza uma recuperação dos níveis de renda e da 

criação de novos postos de trabalho.  Quando tem uma melhoria na condição 

econômica das pessoas, as pessoas voltam a consumir e isso se reflete no aumento 

da demanda por produtos e serviços”, análise do superintendente do SEBRAE 

(FONTE: ascom Sebrae) em Sergipe, Paulo do Eirado em 2019. 

 

Houve também, grande evolução ao longo do tempo na visão e no conceito de 

qualidade, o que antes era visto como modos de medição com instrumentos, hoje é 

visto como essencial para gerenciamento estratégico de uma empresa, com ainda 

mais instrumentos e meios de medição. 
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O objetivo geral deste trabalho é mostrar a importância das ferramentas da 

qualidade no setor de serviços, indicando o quão importante é sua aplicação de 

modo que melhore o ambiente mostrando possíveis causas e melhorias. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa se justifica pelos possíveis ganhos que o setor de serviços pode vir a 

colher com o uso das ferramentas da qualidade, que irão possibilitar a mensuração, 

análise e identificação de problemas, propondo soluções e facilitando a vida de 

quem precisa tomar decisões e conduzir uma organização. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Propor o uso de ferramentas da qualidade para reduzir os índices de reprovação de 

atividades e documentos técnicos na empresa. 

1.2.1 Objeto de estudo 

O estudo será realizado em uma empresa do setor de serviços na cidade de Santa 

Rita do Sapucaí, mostrando a importância das ferramentas da indicando o quanto as 

ferramentas da qualidade podem ser úteis também para o setor de serviços. 

 

1.2.2 Objetivo especifico 

a) Demonstrar que as ferramentas da qualidade auxiliam na redução de perdas; 

b) Aumentar a qualidade dos serviços prestados; 

c) Aumentar a garantia do serviço; 

d) Propor melhorias na elaboração de documentos técnicos; 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SIGNIFICADO DE QUALIDADE 

A qualidade de um produto ou serviço está diretamente ligada à satisfação total do 

consumidor. A satisfação total do consumidor é à base de sustentação da 

sobrevivência de qualquer empresa. Essa satisfação do consumidor deve ser 
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buscada nas duas formas, defensiva e ofensiva. A satisfação na forma defensiva se 

preocupa em eliminar os fatores que desagradam o consumidor, por meio da retro 

alimentação das informações do mercado, já a satisfação na forma ofensiva, busca 

antecipar as necessidades do consumidor e incorporar esses fatores no produto ou 

serviço. (FALCONI, 1989). 

Segundo Deming (1990), a qualidade fundamenta-se na contínua melhoria dos 

processos com avaliação permanente através de controles estatísticos. Desta forma, 

quando os produtos ou os serviços são feitos de forma correta, os custos diminuem, 

uma vez que ocorre a redução de retrabalhos e de reparos. Deming considera 

necessário transformar a administração da empresa, e avalia que uma má 

administração é responsável por 85% dos problemas de déficit de qualidade. 

Juran (1990) define qualidade como a adequação dos produtos e serviços ao uso, 

abordando seu objetivo principal a satisfação do cliente com a medida certa da 

qualidade, podendo ser definida também como a capacidade de um produto ou 

serviço corresponder satisfatoriamente às necessidades do cliente quando o produto 

ou serviços são fornecidos. 

2.2 QUALIDADE NO SETOR DE SERVIÇOS 

Segundo Paladini (2012) “Serviço: resultado gerado por atividades na interface entre 

fornecedor e cliente e por atividades internas do fornecedor para atender as 

necessidades do cliente”. 

Conforme Rocha e Oliveira (2003) os serviços nem sempre são apenas uma parte 

do pacote de valor do produto. Os serviços também podem se apresentar como 

produtos intangíveis e oferecer benefícios educacionais, legais, financeiros, 

médicos, cosméticos ou outros serviços para os consumidores. 

Segundo Albrecht e Bradford (1992), qualidade em serviços é a capacidade que 

uma experiência ou qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, 

resolver um problema ou fornecer benefícios a alguém. É tudo que tem a 

capacidade de satisfazer a vontade do cliente. Entretanto, para poder satisfazer a 

vontade do cliente é necessário englobar uma série de caraterísticas básicas 

atribuídas à qualidade de serviços, como: confiabilidade, conformidade, durabilidade, 
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estética e atendimento: refere-se a elementos como rapidez e cortesia no 

atendimento, facilidade na solução de problemas e a eficiência no atendimento. 

Conforme Rocha e Oliveira (2003). Os serviços também podem apresentar-se 

sozinhos como produtos intangíveis que oferecem benefícios educacionais, legais, 

financeiros, médicos, cosméticos ou outros para os consumidores. 

De acordo com Deming (1990), a satisfação do cliente com relação a qualquer 

serviço prestado, medida por qualquer critério que se queira, determina a qualidade 

em serviços. Zeithaml (1988) retrata a qualidade em serviços como o grau em que 

as expectativas dos clientes são atendidas por meio de mecanismos que propiciem 

o levantamento de suas necessidades e possibilitem a percepção com relação ao 

serviço prestado. 

2.3 GESTÃO DA QUALIDADE 

De acordo com a NBR ISO 9001:2015, a gestão da qualidade é definida como o 

conjunto de atividades que tem relação com gestão, que determinam a política da 

qualidade, seus objetivos e responsabilidades e através do planejamento às 

implementam. 

Segundo Paladini (2012), gestão da qualidade e gestão de qualidade tem suas 

diferenças, onde a primeira é o que interessa no momento para o trabalho e a 

segunda é mais abrangente, de modo a abranger qualquer área. 

Juran (1991) define a Gestão da Qualidade Total como a extensão do planejamento 

dos negócios da empresa que inclui o planejamento da qualidade (JURAN E 

GRYNA, 1991, apud PALADINI, 2012).  

Já para Carpinetti (2016), a Gestão da Qualidade Total pode ser considerada como 

uma estratégia de fazer negócios que objetiva maximizar a competitividade de uma 

empresa por meio de um conjunto de conceitos fundamentais de gestão e técnicas 

de gestão da qualidade. 

Gestão da qualidade não é algo do mundo moderno e sempre deve ser iniciada pelo 

líder, de modo que esteja disposto a compartilhar as ideias com o grupo de trabalho, 



16 
 

 

porém com o auxílio de ferramentas e métodos, analisando e capacitando as 

pessoas que poderão fazer parte da gestão. 

2.4 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

As ferramentas da qualidade têm como fim mensurar e controlar os processos que 

estão sendo implantados ou utilizados na gestão (BAMFORD; GREATBANKS, 

2005). Possuem ligação direta na qualidade e produtividade, com diminuição de 

perdas nos processos ajudando-nos na identificação, resolução e controle. Dentre 

estas, de acordo com Carpinetti (2012) destacam-se: Estratificação; Folha de 

verificação; Gráfico de Pareto; Diagrama de causa e efeito; Histograma; Diagrama 

de dispersão e Gráfico de controle. 

Segundo Correia (2003) as ferramentas da qualidade mais do que servirem à 

solução e análise de problemas são subsídios planejados para o alcance de metas.  

Ishikawa (1982), constata as afirmativas quando fala que “as ferramentas da 

qualidade podem solucionar 95% dos problemas presentes nas organizações”. 

 Costa (2012), complementa dizendo “o monitoramento dos processos, se realizado 

de forma inteligente, implica custos que se pagam facilmente, pois qualidade agrega 

valor”. 

2.4.1 Fluxograma 

O fluxograma é uma representação gráfica que descreve passo a passo um 

determinado processo, apresentando de forma rápida como funciona o fluxo de 

informações em uma empresa ou determinando setor auxiliando o entendimento do 

processo a ser analisado. 

De acordo com Carvalho e Paladini (2012) o fluxograma possibilita “criar um 

entendimento comum, tornar claro os passos em um processo, identificar 

oportunidades de melhoria (complexidade, desperdício, atrasos, ineficiência e 

gargalos), revelar problemas no processo e revelar como este opera”. 

De acordo com Lins (1993), o fluxograma é destinado à descrição de processos. Um 

processo é uma determinada combinação de equipamentos, pessoas, métodos, 
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ferramentas e/ou matéria-prima, que geram um produto ou serviço com determinada 

característica solicitada. 

ROSA (2006), diz que os símbolos padronizados do fluxograma servem para 

visualizar o fluxo de trabalho nas organizações. Ainda sobre estes Oliveira (2002) diz 

que: “Os símbolos utilizados nos fluxogramas têm por objetivo evidenciar origem, 

processo e destino, através da informação escrita e/ou verbal, de componentes de 

um sistema administrativo”. 

Quadro 1 - Símbolos Padronizados do Fluxograma 

 

Fonte: Autores (2019) 

2.4.1.1 Tipos de fluxogramas 

Segundo Chiavenato (2010), há ao menos 3 tipos de fluxogramas: 

Fluxograma vertical: Este tipo de fluxograma é utilizado para a construção de uma 

rotina ou procedimento, como auxiliar no treinamento de pessoal e para a otimização 

do trabalho. Ele é composto por colunas verticais e linhas horizontais. Nas colunas 

verticais, encontram-se os símbolos (de operação, transporte, controle, espera e 

arquivamento), os colaboradores envolvidos, o espaço percorrido e o tempo 

necessário, conforme são demonstrados pela tabela 2: 

Operação

Mostra uma etapa do processo. 

Este é o símbolo mais comum nos 

fluxogramas.

Simbolo Processo Descrição

Inicio/ Fim
Identifica o inicio ou término de um 

processo

Conector

É utilizado como conector para ligar 

um ponto ao outro no fluxo, 

normalmente identificados com 

letras 

Transporte

Conectores de símbolos que 

mostram a direção que corre o 

processo.

Interrogação/ Decisão

Indica um ponto de decisão do 

processo, apresentando duas 

possibilidades de caminhos para o 

fluxo de acordo com as condições 

estipuladas na decisão.
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Quadro 2- Fluxograma Vertical 

 

Fonte: Chiavenato (2010) 

 
Fluxograma horizontal: Chiavenato (2010) expõe que, em termos gráficos, o 

fluxograma horizontal diferencia do fluxograma vertical apenas na direção do 

deslocamento da sequência, que nesse caso, é horizontalmente, mantendo-se os 

mesmos símbolos e convenções do fluxograma vertical. Quanto ao objetivo, o 

fluxograma horizontal volta-se para a análise das pessoas, em contraste com o foco 

na rotina, que é enfatizado pelo fluxograma vertical. 

Quadro 3 - Fluxograma Horizontal 

 

Fonte: Chiavenato (2010) 

Fluxograma de blocos: Esse tipo de fluxograma objetiva representar a sequência de 

atividades por meio de blocos encadeados entre si. Possui um design não tabulado, 
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permitindo que seu desenho se adapte às necessidades de representações gráficas 

dos processos, diferentemente do fluxograma vertical e horizontal, que são 

tabulados. Por indicarem diversas operações, como entradas, operações, saídas, 

conexões, decisões e arquivamentos, este tipo de fluxograma é utilizado para 

estudos analíticos dos processos (Chiavenato, 2010). 

Quadro 4 - Fluxograma de Blocos 

 

Fonte: Chiavenato (2010) 

2.4.2 Diagrama de causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, é uma ferramenta que 

possibilita investigar a raiz de um problema, envolvendo o processo e analisando os 

fatores que possibilitaram e possibilitam erros. 

Ferramenta desenvolvida com o propósito de ilustrar várias causas que levam à um 

problema, possui forma que lembra espinha de peixe nomeando a ferramenta 

também como Diagrama de Espinha de Peixe. 

De acordo com Silva (2001), o Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe, como é 

também conhecido, serve para indicar a relação de causa e efeito da qualidade e 

seus fatores envolvidos, mostrando que as causas principais podem ser ramificadas 

em causas secundárias ou terciárias, facilitando a identificação dos problemas. Sua 

base estrutural é de que todos os fatores são envolvidos na elaboração de um 

produto ou efeito, e o exemplo mais lembrado é o usado na indústria que utiliza “os 

seis M”: método, mão de obra, meio ambiente, matéria prima, máquinas e medidas. 
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Para o autor estes são os fatores que podem ser desmembrados em secundários e 

terciários. 

Segundo Vieira (1999), “Para investigar as causas prováveis de um problema de 

qualidade, existe uma ferramenta: É o Diagrama de Causa e Efeito. Mas criar esse 

diagrama não é tarefa fácil. Aliás, o sucesso no controle da qualidade depende, em 

grande parte do sucesso que se tem no uso dessa ferramenta”. 

Kaoru Ishikawa (1986), autor dessa ferramenta de gestão de qualidade foi um dos 

nomes de topo do movimento para a qualidade total no Japão que começou a ser 

implantada na década de 60. O Diagrama é uma das ferramentas mais eficazes nas 

ações de melhoria e controle de qualidade nas empresas, pois permite visualizar de 

uma forma simples e organizada as causas que estão na origem de qualquer 

problema ou buscar resultados que se pretenda melhorar. 

2.4.3 Folha de verificação 

Utilizada para planejar a coleta de dados, são folhas ou planilhas simples que 

facilitam a coleta de dados economizando tempo e eliminando trabalhos 

desnecessários. 

A folha de verificação é usada para coletar, registrar e analisar dados, referentes aos 

processos. Identificando os possíveis problemas dentro dos processos. Vieira 

(1999), completa falando que “a folha de verificação é uma planilha para o registro 

de dados. E que toda folha de verificação deve ter espaço onde registrar local e data 

da coleta de dados, além do nome do responsável pelo trabalho”. 

De acordo com Carpinetti (2012), a folha de verificação é utilizada para o 

planejamento e para a coleta de dados. Sendo que esta coleta é simples e 

organizada. De maneira geral, pode ser definida como um formulário em que os 

itens a serem pesquisados já estão impressos. Os dois tipos básicos, mais 

utilizados, para a folha de verificação são: “verificação para a distribuição de um item 

de controle de processo e verificação para classificação de defeitos”. 

Para Corrêa e Corrêa (2012), a folha de verificação deve ser usada depois de se ter 

usado as outras seis ferramentas, pois ela tem como objetivo “garantir que o ganho 
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obtido pela aplicação das seis anterior não seja perdido ou esquecido depois que os 

problemas, já resolvidos, deixarem de ocupar as atenções da operação”. 

2.4.4 Cartas de controle 

As cartas de controle são utilizadas para mostrar pontos onde a tendência se 

mantém por maior tempo. Seus limites são calculados com fórmulas simples de 

processo podendo trabalhar com variáveis mensuráveis e discretas. 

Esta ferramenta indica através dos dados coletados e anotados nos gráficos, se o 

processo se enquadra dentro de uma curva normal. Por serem visuais e nítidos 

podem dizer qual a situação atual do processo, se está sob controle ou não. Caso 

esteja fora de controle pode ser colocado sob controle rapidamente (SACHKIN E 

KISER, 1994). 

Werkema (1995) fala que “os gráficos (cartas) de controle são ferramentas para o 

monitoramento da variabilidade e para a avaliação da estabilidade de um processo”. 

Diz ainda que “um gráfico de controle permite a distinção entre os dois tipos de 

causas de variação, ou seja, ele nos informa se o processo está ou não sob controle 

estatístico”. 

De acordo com Vieira (1999) “existem gráficos de controle para atributos e gráficos 

de controle para variáveis”. Fala que “os gráficos para atributos estudam o 

comportamento de números e proporções. E os gráficos para variáveis estudam o 

comportamento de variáveis como peso, comprimento, densidade, concentração”. 

2.4.5 Histograma  

Histograma é a representação de uma série de dados através de gráficos de barras 

indicando o número de itens ou unidades em cada categoria. 

“O histograma é uma ferramenta estatística que permite resumir informações de uma 

massa crítica de dados, visualizando a forma da distribuição, a localização do valor 

central e a dispersão dos dados em torno deste valor central (SILVA, 2006)”. 

Segundo Carpinetti (2012), o histograma é um gráfico de barras no qual o eixo 

horizontal, subdividido em vários pequenos intervalos, apresenta os valores 
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assumidos por uma variável de interesse. Assim sendo, uma barra vertical é 

construída para cada intervalo e este deve ser proporcional ao número de 

observações. 

O histograma é um gráfico de barras verticais que apresenta valores de uma certa 

característica agrupados por faixas. É útil para identificar o comportamento típico da 

característica. Usualmente permite a visualização de determinados fenômenos, 

dando uma noção de frequência com que ocorrem (LINS,1993). 

2.4.6 Gráfico de Pareto  

O gráfico de Pareto mostra a importância das condições com propósito de analisar e 

escolher seu ponto de partida para solucionar um possível problema, identificando 

sua causa e monitorando para que não evolua com o tempo. 

O Diagrama de Pareto tem como objetivo classificar os problemas que causam os 

maiores efeitos em ordem decrescente e resolve-los a priori. Desta forma, a solução 

é direcionada primeiramente aos problemas mais importantes (PALADINI, 1994). 

Segundo Corrêa e Corrêa (2012) a análise de Pareto teve início com práticas 

realizadas pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Em meados do século XVI 

Pareto verificou, em seus estudos, “que cerca de 80% da riqueza mundial estava 

nas mãos de 20% da população, apresentando os dados obtidos numa forma 26 

peculiar”. Essa proporção 80/20 ficou muito conhecida, pois ocorre com frequência 

na análise de situações cotidianas das operações. 

Campos (2004) relata que a análise de Pareto divide um problema maior em 

problemas menores assim deixando-os mais fáceis de serem resolvidos, permitindo 

priorizar projetos e estabelecer metas concretas e atingíveis. 

O Princípio de Pareto foi adaptado aos problemas da qualidade por Juran, a partir da 

teoria desenvolvida pelo sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto, 

estabelecendo que a maior parte das perdas decorrentes dos problemas 

relacionados à qualidade é advinda problemas vitais. 

Seu princípio é demonstrado por meio de gráficos de barras verticais que dispõe a 

informação de forma a tornar evidente e visual a ordem de importância de 
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problemas, causas e temas em geral, considerando que, de modo geral, os recursos 

são limitados, eles devem ser aplicados onde os benefícios adivinhos da eliminação 

de problemas seja de maior impacto, sendo assim importante para a priorização das 

ações. 

2.4.7 Diagrama de Atividades 

Segundo Silva et al (2001), “nada mais é do que um empréstimo que foi feito do que 

se conhece, na engenharia, como planejamento de redes”. Ele é eficaz para 

planejamento, mostrando os inter-relacionamentos que ocorrem durante a execução 

de projetos extensos. Por ser uma ferramenta voltada para gestão de projetos, ela 

serve para controlar o tempo e o desenvolvimento, por meio de softwares 

disponíveis no mercado. 

O diagrama de atividades ou diagrama de setas é uma rede de precedências 

desenvolvida e aplicada pela técnica PERT, usado para planejamento das atividades 

para se atingir determinado objetivo, especificamente em situações onde haja um 

número grande de atividade com precedência sobre outras conforme figura 1. 

 

Figura 1- Diagrama de Setas 

 

 

Fonte: Cantidio (2009) 

2.4.8 PDCA 

PDCA é um método eficiente e eficaz de executar uma ação, dividido em etapas 

onde na primeira se planeja o que fazer descobrindo qual o problema a ser 

estudado, logo após vem a necessidade de executar treinamentos para realizar o 
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plano de ação, após sua aplicação, começa a checar o problema e avaliar o 

resultado esperado, por fim deve-se desenvolver a padronização da solução 

encontrada para obtenção do resultado esperado. 

Segundo Campos (2004), qualidade total para uma organização são todas as 

dimensões que afetam a “satisfação das necessidades das pessoas e, por 

conseguinte a sobrevivência da empresa”, enquanto o controle total é o controle 

exercido por todos os colaboradores de forma sistêmica e baseado no ciclo PDCA 

com o objetivo de atingir e manter a qualidade. Estas dimensões são: qualidade do 

produto ou serviço, custo, entrega, moral e segurança. 

Figura 2 - Ciclo PDCA 

 

Fonte: Campos (2004) 

2.4.8.1 Plan (P) 

Plan é a primeira etapa do ciclo PDCA onde é elaborada a etapa de planejamento 

buscando identificar o problema, também suas possíveis causas e desenvolver um 

plano de ação e uma estratégia que siga a política da empresa, que proponha a 

resolução do problema levantado. 
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Figura 3- Plan 

 

Fonte: Campos (2004) 

2.4.8.2 Do (D) 

Do é o “Fazer”, após identificado o problema e suas análises forem concluídas, 

deve-se executar o plano de ação desenvolvido na primeira etapa, porém esta etapa 

deve ser acompanhada de perto para que não fuja do caminho planejado. 

Figura 4 - Do 

 

Fonte: Campos (2004) 

2.4.8.3 Check (C) 

Check significa checar/ verificar, nesse passo pode se desenvolver tanto ao mesmo 

tempo em que o plano quando é elaborado, quanto após sua execução, pois seu 

objetivo é detectar possíveis falhas e erros. 
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Figura 5 - Check 

 

Fonte: Campos (2004) 

2.4.8.4 Action (A) 

Act, ação é última fase onde são tomadas as ações corretivas com base nos dados 

coletados, corrigindo falhas nos passos anteriores. 

Figura 6 - Action 

 

Fonte: Campos (2004) 

2.4.9 5W2H 

Behr et al. (2008, p. 39) define esta ferramenta como "uma maneira de 

estruturarmos o pensamento de uma forma bem organizada e materializada antes 

de implantarmos alguma solução no negócio”. A denominação se deve ao uso de 

sete palavras em inglês: What (O que, qual), Where (onde), Who (quem), Why 

(porque, para que), When (quando), How (como) e How Much (quanto, custo). Esta 
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ferramenta é amplamente utilizada devido à sua compreensão e facilidade de 

utilização. 

A ferramenta 5w2h tem o objetivo de orientar ações que devem ser implementadas 

no âmbito organizacional. A ferramenta possui um caráter gerencial, onde se 

aplicada sobre as equipes de aprimoramento no planejamento e condução de suas 

atividades, buscando identificar responsabilidades e ações de modo organizado para 

a execução das respectivas atividades. (OLIVEIRA, 1996). 

Segundo Polacinski (2012) essa ferramenta se baseia em um plano de ação para 

atividades pré-estabelecidas 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. 

2.4.10 Estratificação de Dados 

A estratificação tem como objetivo identificar como a variação de cada fator pode 

afetar o resultado do processo ou problema. 

Para Carpinetti (2012, p. 77), “[...] a estratificação consiste na divisão de um grupo 

em diversos subgrupos com base em características distintas ou de estratificação”. 

Werkema (1994, p. 54), diz que “[...] a estratificação consiste no agrupamento da 

informação (dados) sob vários pontos de vista, de modo a focalizar a ação”. 

Segundo Mariani (2005, p. 7), o objetivo da ferramenta da estratificação é segundo 

as origens do problema esmiuçar ou quebrar em partes os fatores. O autor ainda 

exemplifica, “[...] tomando como exemplo um problema de um alto índice de peças 

danificadas na linha de produção, sua estratificação poderia ser por: a) turma, b) 

turno, d) máquina, e) tipo de dano, f) operador”. 

2.4.11 Brainstorming 

Brainstorming ou chuva de ideias é a junção de ideias de pessoas envolvidas com 

um único propósito a fim de alcançar um novo produto ou serviço, onde todos os 

envolvidos sabem sobre o tema e cada um propõe uma ou mais ideias de modo que 

envolva a todos na ação, produzindo ideias em curto espaço de tempo. 
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Brainstorming é uma técnica de geração de ideias. Na língua inglesa, o termo brain 

significa cérebro enquanto que storming significa tempestade. A versão, na língua 

portuguesa, seria uma “explosão de ideias” (MINICUCCI, 2001). 

Eisenhardt (1999) cita que o compartilhamento de informações nas reuniões é 

obrigatório. O brainstorming gera maior entendimento do todo, por todos. 

Segundo o autor (Baxter 2003), o brainstorming clássico pode ser dividido em várias 

etapas:  

a) Orientação: é a fase inicial do brainstorming onde o coordenador estará 

orientando a equipe, mostrando o problema ou o briefing a ser trabalhado.  

b) Preparação: nessa fase o coordenador estipula um tempo determinado, 

geralmente em torno de 30 minutos, para o fornecimento das ideias por 

partes dos integrantes da equipe. Todas as informações, devem estar sendo 

anotadas pelo relator.  

c) Análise: após o tempo inicial determinado pelo coordenador, entra-se numa 

segunda marcação de tempo, também flexível, mas usualmente em torno de 

15 minutos para agrupar as ideias propostas segundo algum critério definido 

pelo grupo.  

d) Ideação: ainda dentro do tempo anteriormente determinado pelo coordenador, 

inicia-se uma fase de associação, escolha das mais relevantes, refinamento 

ou junção das alternativas proposta com vistas a escolher a alternativa (ou as 

alternativas) a serem detalhada. 

e) Incubação: apesar de descrita por Baxter, consideramos que quando a 

técnica criativa é corretamente aplicada, essa etapa torna-se dispensável. Ela 

consiste na interrupção e retomada da técnica, com intervalo de horas ou 

dias, quando o rendimento da mesma não estiver sendo considerado como 

satisfatório. Durante essa interrupção, pode-se colher outros dados, estudar 

similares, etc. 

f) Síntese e Avaliação: nessas fases, o coordenador deve novamente 

determinar um intervalo de tempo para a sua conclusão, tipicamente da 

ordem de 15 a 20 minutos. O objetivo dessa fase é detalhar, descrever a 

solução escolhida e confronta-la com o “briefing”, verificando sua aderência. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a elaboração desse trabalho de conclusão de curso foi 

o estudo de caso.  

Estudos de caso são usados há tempos em diferentes âmbitos de conhecimento, 

segundo Stake (1994), “o conhecimento gerado pelo estudo de caso é diferente do 

de outros tipos de pesquisa porque é mais concreto, mais contextualizado e mais 

voltado para a interpretação do leitor”. 

O estudo será realizado em uma empresa do setor de serviços na cidade de Santa 

Rita do Sapucaí, mostrando e a importância das ferramentas da qualidade, 

indicando o quanto as ferramentas da qualidade podem ser úteis também para o 

setor de serviços.  

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. 

Evidenciando o uso de ferramentas da qualidade ao setor de serviços analisando, 

observando possíveis falhas e sugerir melhorias para o processo afim de melhorar 

de forma contínua. 

4 ESTUDO DE CASO 

4.1 SOBRE A EMPRESA 

O estudo foi feito com base na empresa Neomera Serious Network Intelligence, que 

é uma empresa especializada na prestação de serviços, consultoria e 

desenvolvimento de soluções para as áreas de Telecom e Tecnologia da 

Informação.  

Iniciando sua história, na Incubadora Municipal de Empresas da cidade de Santa 

Rita do Sapucaí – MG, conhecida no cenário nacional como o Vale da Eletrônica, 

em meados de 2004, identificou a oportunidade de entrar no mercado de 

equipamentos eletrônicos ao agregar vigilância remota via redes celulares de dados 

ao mercado de empresas com instalações remotas, principalmente o de telefonia 

celular. 

 



30 
 

 

Figura 7 - Fachada da Empresa 

 

Fonte: www.neomeraservicos.com/sobre 

4.2 PROBLEMA ESTUDADO 

O problema estudado foi a porcentagem de reprovações na produção de TSSR 

(Technical Site Survey Report), onde foram utilizados dados aleatórios para analisar 

o índice de defeito, pois um documento com qualidade e sem erros, abre portas para 

negócios futuros onde a empresa poderá crescer ainda mais e ampliar seu portfólio 

de serviços prestados. 

 

No processo estudado, o setor de Engenharia só elabora documentação após a 

vistoria técnica, onde o técnico de campo tira fotos do local e fotos pré solicitadas, 

para começar a elaboração do documento. 

 

O fluxograma ilustrado na figura 8 mostra o funcionamento do processo. 

 

 

 

 

http://www.neomeraservicos.com/sobre
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Figura 8 – Fluxograma Atual da Empresa 

Revisão: 0

Data: 12/11/2019

Elaborado por: Alan O.
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envia para o cliente.

Receb os relatórios.

Relatório
Aceito?

Solicita liberação de 
faturamento e emiti 

nota fiscal.

NÃO

SIM

  

Fonte: Adaptado da empresa Neomera 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identifica-se no processo apresentado acima, uma interação contínua entre vários 

departamentos para consolidar o correto funcionamento do fluxo desde o pedido de 

vistoria técnica até o envio da documentação para o cliente final. Contudo, nosso 

foco é o índice de reprovação na fabricação dos documentos, propondo ferramentas 

para aplicação e acompanhamento diário para melhor resultado e melhoria continua. 

De uma maneira específica, será propor o uso de ferramentas da qualidade para 

reduzir os índices de reprovação que impactam na relação com o cliente final. Em 

paralelo, garantir que os índices não aumentem para que seja um processo com alto 

nível de aprovação e com ótima qualidade. 
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6 COLETA DE DADOS  

Os dados foram levantados com base em um novo projeto de fabricação de 

documentos pela empresa, onde foram utilizados os dados aleatórios para analisar o 

índice de produção e defeito, afim de realizar este estudo para aplicar algumas das 

ferramentas citadas. 

Quadro 5 - Dados Obtidos após levantamento 

Responsável Entregues Reprovados % 

Funcionário 1 24 3 12,50% 

Funcionário 2 0 0 0,00% 

Funcionário 3 0 0 0,00% 

Funcionário 4 29 2 6,90% 

Funcionário 5 2 0 0,00% 

Funcionário 6 10 1 10,00% 

Funcionário 7 3 1 33,33% 

Funcionário 8 5 0 0,00% 

Funcionário 9 8 1 0,00% 

Funcionário 10 0 0 0,00% 

Funcionário 11 17 2 11,76% 

Funcionário 12 26 6 23,08% 

Funcionário 13 7 1 14,29% 

Funcionário 14 5 0 0,00% 

Funcionário 15 15 2 0,00% 

Funcionário 16 0 0 0,00% 

Funcionário 17 14 2 14,29% 

Funcionário 18 0 0 0,00% 

Funcionário 19 2 1 50,00% 

Funcionário 20 16 2 12,50% 

Funcionário 21 5 0 0,00% 

Funcionário 22 0 0 0,00% 

Funcionário 23 18 0 0,00% 

Funcionário 24 0 0 0,00% 
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Responsável Entregues Reprovados % 

Funcionário 25 0 0 0,00% 

Funcionário 26 0 0 0,00% 

Funcionário 27 8 0 0,00% 

Funcionário 28 1 0 0,00% 

Funcionário 29 0 0 0,00% 

Funcionário 30 2 0 0,00% 

Funcionário 31 3 1 33,33% 

Funcionário 32 5 0 0,00% 

Funcionário 33 30 5 16,67% 

Funcionário 34 17 3 17,65% 

Funcionário 35 2 0 0,00% 

Funcionário 36 11 3 27,27% 

Funcionário 37 9 1 11,11% 

Funcionário 38 6 0 0,00% 

Funcionário 39 1 0 0,00% 

Funcionário 40 0 0 0,00% 

Funcionário 41 11 3 27,27% 

Funcionário 42 36 2 5,56% 

Funcionário 43 3 0 0,00% 

Funcionário 44 3 1 33,33% 

Funcionário 45 6 0 0,00% 

Funcionário 46 11 1 9,09% 

Funcionário 47 7 2 28,57% 

Funcionário 48 16 3 18,75% 

Funcionário 49 22 6 27,27% 

Funcionário 50 12 4 33,33% 

TOTAL 428 59 

 Porcentagem de erro 13,79% 

  
Fonte: Autores (2019) 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS   

Os dados foram obtidos por meio dos funcionários, onde alguns citaram que seus 

trabalhos não apareciam no indicador atual da empresa, talvez por não atualizar o 

mesmo e isso causava indignação e desânimo para os colaboradores, podemos ver 

no quadro 8 acima, que realmente alguns funcionários estavam com sua produção 

zerada o que não torna os resultados dos indicadores fiéis ao propósito. Fizemos um 

exemplo do fato que repassado para nós: 

Quadro 6 - Exemplo de Total enviados 

Pessoas sem pontuação 11 

Total enviados 464 

Total x Total Enviado 36 

Fonte: Autores(2019) 

No quadro 7 vemos um total de 464 documentos enviados enquanto nos dados 

obtidos, encontramos um total de 428 documentos enviados, resultando em um total 

de 36 documentos sem identificação, o que resultou no desânimo dos 

colaboradores. 

7.1 ANÁLISE ATRAVÉS DA FERRAMENTA BRAINSTORMING 

Com o auxílio do aplicativo MindMeister, observamos quais foram as principais 

causas de reprovações e assim continuar o projeto para reduzir a quantidade de 

reprovações. 

Figura 9 - Brainstorming 

 

Fonte: Autores (2019) 
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7.2 ANÁLISE ATRAVÉS DA FERRAMENTA ESTRATIFICAÇÃO 

Com o objetivo de analisar e identificar os defeitos separadamente, notando-se suas 

possíveis causas, foi utilizado o método da estratificação, pois a estratificação 

permite estudar as não conformidades separadamente, a fim de verificar com maior 

precisão quais causas geraram efeitos negativos. 

Foi obtido o seguindo resultado: 

Figura 10 – Gráfico de Pareto 
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Fonte: Autores (2019) 

7.3 ANÁLISE ATRAVÉS DA FERRAMENTA ISHIKAWA 

Figura 11 - Diagrama de Ishikawa 

Projeto sem 

planejamento

Documento mal 

elaborado

Método deficiente

Processos 

cadastrados errados

Comunicação entre 

Team leaders e 

projetistas é falha

Medidas Meio Ambiente Máquinas

Problema

Computadores lentos

Problemas no 

servidor

Falta de manutenção

Quente ou frio demais

Iluminação

Barulho

Prazo de entrega doc.

Mão de Obra Materiais Método

Excesso de 

Reprovações e atraso

 

Fonte: Autores (2019) 
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Essa ferramenta é utilizada na análise de causa e efeito de uma causa-raiz, usando 

técnicas através do diagrama afim de identificar as relações entre os mesmos, 

passando por 6 etapas, mão de obra, materiais, métodos, medidas, meio ambiente e 

máquinas, assim após especificar as possíveis causas, poderemos propor 

melhorias. 

Na pesquisa realizada obtivemos alguns pontos falhos no processo de fabricação do 

documento, que seria a comunicação e entre team leaders e projetistas é falha, 

processos cadastrados errados, projetos sem planejamento, documento mal 

elaborado, método deficiente, prazo de entrega do documento, ambiente quente ou 

frio demais, iluminação, barulho no ambiente, computadores lentos, problemas no 

servidor e falta de manutenção no mesmo. 

7.4 ANÁLISE ATRAVÉS DA FOLHA DE VERIFICAÇÃO 

Quadro 7 - Folha de Verificação 

Data: 12/11/2019

Serviço: TSSR

Subtotal

7

6

4

6

8

10

7

5

6

59

Revisão: 0

Data: 12/11/2019

Elaborado por: Alan O.

Defeito Contagem

Erros de Formatação IIIIIII

Modelo e tamanho de antenas IIIIII

Total Rejeitado

Identificação de Frequencias IIIIIIIIII

Fotos de Trocador de Calor IIIII

Fotos de Alarme IIIIIII

Equipamento de TX errado IIIIII

Erro descrição da régua de DJ. IIIIIIII

Erros de Português IIIIII

Falta informação IIII

 
Fonte: Autores (2019) 

A folha de verificação nos proporciona um método sistemático para coleta e mostrar 

dados obtidos, elaborando assim um formulário com os dados coletados conforme 

tabela 8, uma tabela fácil para entender e direta ao ponto. 

Os erros mais cometidos pelos colaboradores foram erros de formatação, erros de 

português, equipamento de TX errado, erro na descrição da régua de disjuntores, 

identificação de frequências, fotos de alarme, fotos de trocador de calor, modelo e 
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tamanho de antenas. Com esses dados foi possível fazer a folha de verificação e 

verificar qual foi o problema que ocorreu com mais frequência, que foi a identificação 

de frequências. 

7.5 ANÁLISE ATRAVÉS DO HISTOGRAMA 

 

 

Figura 12 - Histograma do processo 

 

Fonte: Autores (2019) 

Para melhor entendimento e visualização, utilizamos também o histograma que é um 

gráfico de barras que mostra a distribuição de variáveis, onde cada coluna 

representa um tipo de defeito e acima do defeito, temos sua contagem indicando 

qual teve maior impacto na reprovação dos documentos. 

7.6 PLANO DE AÇÃO 

Após análise da situação atual, será proposto a aplicação de ferramentas da 

qualidade como as citadas anteriormente para melhorar o ambiente e criar um clima 

ainda mais agradável para os colaboradores, para assim criar uma rede maior de 

comunicação para tirar dúvidas com team leaders e resolver prazos de entrega. 
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Olhando para o ambiente, poderia ser implantado um novo método para circulação 

de ar como ar-condicionado por exemplo, trazendo assim um clima em temperatura 

ambiente agradando a todos e assim motivando o colaborador. 

 

Em relação a máquinas, vemos que alguns computadores não são potentes ao 

ponto de aguentarem o processo realizado pela empresa, o que seria preciso 

melhorá-lo ou trocá-lo para melhor e maior rendimento. Com a falha de acesso ao 

servidor alguns usuários não poderiam acessar arquivos necessários para 

fabricação do documento, resultando em tempo perdido com a elaboração do 

mesmo. 

 

Com a folha de verificação podemos ver que o principal defeito a ser atacado será a 

identificação de frequências, visto que houve treinamento mas nem todos estavam 

presentes, mas um bom método para elaboração do TSSR do projeto seria a criação 

de fichas de instrução de trabalho para cada projeto, pois um projeto varia para 

outro. 

Quadro 8 – 5W2H 

Fonte: Autores (2019) 

Pergunta Investigadora Resposta Obtida 

O que deve ser feito? Diminuir índice de reprovações. 

 

Por que será feito? Para melhor a qualidade da documentação 

entregue e reduzir tempo para correção de 

reprovações. 

Onde deve ser feito? Setor de Documentação 

Quando deve ser feito? Início Imediato 

Por quem será feito? Estagiários e funcionários que produzem 

TSSR. 

Como será feito? Aplicando treinamentos e repassando mais 

informações. 

Quanto vai custar? Custo 0 
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8 CONCLUSÃO DO TRABALHO 

Este estudo consiste na aplicação das ferramentas da qualidade no setor de 

serviços, onde será proposto a utilização das mesmas para possibilitar a criação de 

hipóteses das causas e sugestões de melhorias.  

Após o estudo ser proposto à empresa, deve-se acompanhar a utilização das 

ferramentas de modo que seus objetivos gerais e específicos sejam alcançados, 

pois após identificar o problema aplicando as ferramentas, será possível propor 

melhores e sugestões para a empresa. 

Com o auxílio das ferramentas, os ganhos aumentarão devido à baixa dos índices 

de reprovação e o aumento da qualidade dos documentos e criação de novos 

indicadores de desempenho para melhoria da organização e melhoria dos 

processos. 

Além disso, as ferramentas mostraram ser muito uteis como técnicas para o controle 

da qualidade, investigação de defeitos e explanação das características envolvidas, 

pois proporcionaram uma visualização rápida e de fácil interpretação das 

ocorrências. 

Sendo assim, A importância do Engenheiro de Produção no processo industrial e 

empresarial é ilustrada por seu conhecimento gerencial em inúmeros segmentos de 

mercado, pois proporciona uma visão crítica dos processos, desenvolve a tomada 

de iniciativa do estudante, além de permitir a utilização das técnicas estudadas e dos 

conhecimentos adquiridos na graduação, oferecendo ao profissional experiência 

dentro da realidade de uma organização.  

Contribuindo também com a organização, devido ao engenheiro de produção 

possuir a visão da organização como um todo, que se somada à experiência dos 

profissionais da empresa e auxilio de técnicas, garantem uma percepção mais ampla 

do problema e a geração de informações que facilitam a tomada de decisões e as 

ações para melhorias. 
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RESUMO 

 

Hoje em dia as indústrias buscam por métodos e ferramentas de gestão mais eficientes para 
permanecerem no mercado, que cada vez é mais globalizado e competitivo. As indústrias 
farmacêuticas no Brasil visam meios para tornar a sua produção eficiente visto que impacta 
diretamente na sua competitividade e rentabilidade. Nesse contexto esse trabalho traz a 
aplicação do método DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – Control), uma 
ferramenta utilizada para melhorias de processos e soluções de problemas. Esse projeto tem 
como propósito aumentar a disponibilidade de uma máquina com o intuito de melhorias no seu 
OEE.  Esse trabalho trata-se de uma metodologia de natureza aplicada, fundamentada em uma 
abordagem qualitativa e quantitativa, na qual caracteriza-se como uma pesquisa-ação. Para 
validação dos resultados foram realizadas análises que demonstraram melhorias no processo 
estudado e apresentou uma variação significativa na disponibilidade, tendo meses que 
apresentaram valores superiores a 70%. Portanto, é viável para a empresa em estudo continuar 
com a implementação da cultura de melhoria em seus processos. 

 

Palavras-Chave: DMAIC. Melhoria Contínua. Disponibilidade. Lean Six Sigma 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Today's industries are looking for more efficient management methods and tools to stay in the 
increasingly globalized and competitive marketplace. The pharmaceutical industries in Brazil 
aim at ways to make their production efficient as it directly impacts their competitiveness and 
profitability. In this context, this work brings the application of the Define - Measure - Analyze 
- Improve - Control (DMAIC) method, a tool used for process improvement and problem 
solving. This project aims to increase the availability of a machine for improvements in its OEE. 
This work is a methodology of applied nature, based on a qualitative and quantitative approach, 
which is characterized as an action research. To validate the results, analyzes were performed 
that demonstrated improvements in the studied process and showed a significant variation in 
availability, having months that presented values above 70%. Therefore, it is feasible for the 
company under study to continue implementing the culture of improvement in its processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante décadas, a indústria automobilística americana reduziu seus custos produzindo em 

massa automóveis padronizados, ou seja, mesmo modelo e cor. Essa metodologia fordista teve 

grande influência até o período da segunda guerra mundial.  

O modelo de administração japonesa se iniciou após o fim da segunda guerra mundial. Nesse 

período, as indústrias automobilísticas japonesas passavam por um período de escassez de 

recursos e baixa produtividade. Devido essas consequências, surgiu a necessidade de tornar a 

produção mais eficiente (OHNO, 1997). 

Diante deste cenário, as empresas japonesas foram forçadas a evoluir e adaptar seus métodos 

de fabricação de veículos em relação aos utilizados pelas indústrias americanas. 

A criação do sistema se deve principalmente a duas pessoas: Eiji Toyoda e Taiichi Ohno. O 

Sistema Toyota de Produção objetiva aumentar a eficiência da produção pela eliminação 

contínua de desperdícios (SHINGO, 2000). 

A produção enxuta unifica as vantagens da produção artesanal e em massa, evitando os altos 

custos da primeira opção e a rigidez da segunda. Com esse intuito, a produção enxuta emprega 

equipes de trabalhadores com multiqualificações em todos os níveis da organização, além de 

máquinas flexíveis e automatizadas, para produzir altos volumes com ampla variedade 

(WOMACK; JONES; ROOKS, 1990). 

Durante um período de quinze anos, iniciado em 1959, o Japão vivenciou um crescimento 

econômico com uma rapidez incomum. A metodologia japonesa teve como base as ideologias 

fordistas e conceitos culturais americanos, porém alinhado a eficiência e redução de 

desperdícios (OHNO, 1997). 

A crise do petróleo em 1973 afetou governos, empresas e sociedades no mundo inteiro. Porém, 

em 1974, a Toyota Motor Company, embora com os lucros reduzidos teve ganhos maiores em 

relação às demais empresas. Essa estabilidade diante de uma das maiores crises mundiais 

despertou o interesse das demais indústrias em conhecer a metodologia e seus benefícios. Além 

disso, a metodologia tornou-se referência quando teve a aplicabilidade junto às ferramentas e 

conceitos dos gurus da qualidade. 
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Em 1984, o sistema Toyota de produção teve a sua disseminação pelo mundo com a criação da 

joint venture entre a Toyota e a General Motors na Califórnia. No Brasil a Toyota foi fundada 

em 1958 com o sistema de produção modelo bandeirante. Durante todos esses 40 anos, a fábrica 

passou por problemas devido às dificuldades de comunicação com as demais unidades da 

companhia. Na década de 70, a matriz se direcionou para as dificuldades e as necessidades 

encontradas na unidade sul-americana e, logo, as modificações realizadas na matriz foram 

replicadas para a unidade do Brasil. 

No último século, as indústrias farmacêuticas mundiais vêm passando por alterações 

importantes nas competências tecnológicas requeridas, no perfil do mercado consumidor e no 

cenário competitivo, que motivaram as empresas do setor a adotar novas estratégias. 

No século XXI, as indústrias farmacêuticas brasileiras sentiram a necessidade de melhorias em 

seus processos produtivos. O aumento da concorrência, a exigência de padrões de qualidade, o 

mercado consumidor mais crítico e a redução de custos foram fatores decisórios nessa análise 

e identificação da necessidade (SANTOS, 2014). 

Diante desse cenário, o problema da presente pesquisa é caracterizado pela baixa eficiência 

produtiva e ausência de padronização nos processos produtivos de uma indústria farmacêutica. 

O objeto de estudo dessa pesquisa é uma linha de produção de uma empresa farmacêutica de 

origem brasileira que apresenta 40 anos de história e está situada na cidade de Pouso Alegre, 

no estado de Minas Gerais, em uma área total de 107 mil metros quadrados.  

Em prol da meta da empresa, esse trabalho tem como área de estudo o processo produtivo dos 

produtos classificados como sólidos, ou seja, comprimidos. Esses produtos são considerados 

estratégicos nos resultados na empresa, pois representam 14% do faturamento total da 

organização. Para melhor aplicabilidade dos estudos, esse trabalho será desenvolvido na linha 

CP400-1.  

Essa linha ultimamente apresenta um alto índice de atividades que não agregam valor, como 

por exemplo, ajustes e setups, essas atividades são reconhecidas como desperdícios. 

Considerando o momento atual, o qual visa a redução de custos e melhorias de processo, torna-

se necessário modificações no processo com o intuito de maximizar a capacidade de produção 

diária.  

Com base na problemática demonstrada, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em aumentar 

a disponibilidade do equipamento CP400-1 desta empresa em pelo menos 70 %, tendo como 
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reflexo o aumento do OEE dessa máquina, através de análises e melhorias de processo. Para o 

desenvolvimento desse trabalho, foram estabelecidos objetivos específicos, sendo eles: 

 

a) Definir padrões para setups; 

b) Comparar o cenário atual com o proposto; 

c) Verificar se o aumento da disponibilidade foi significativo. 

 

Essa monografia é de origem aplicada e baseada na metodologia de pesquisa-ação. Esta 

monografia está estruturada em seis seções, na qual está introdução é a primeira, o referencial 

teórico é a segunda, nessa seção é demonstrado todos os conceitos e termos utilizados nessa 

pesquisa, a terceira é a metodologia aplicada, a quarta seção consiste na pesquisa-ação e seus 

resultados, a quinta e última nas conclusões alcançadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

A expressão “Gestão de processos” passou a ter maior visibilidade no final do século XX, e 

principalmente, no início do século XXI. Para um melhor entendimento de gestão de processos 

é necessário ter o conhecimento sobre a definição de processos (TESSARI, 2008). 

Processo é uma cooperação de atividades e recursos distintos direcionados a realização de um 

objetivo global orientado para o cliente final, isso é comum entre produtos e serviços 

(ZARIFIAN, 1999). Essas atividades recebem uma entrada, a transformam, ou seja, agregam-

lhe valor e geram uma saída para um cliente interno ou externo através do uso dos recursos da 

organização para gerar resultados concretos (HARRINGTON, 1998). 

Processo é denominado como um conjunto de atividades realizadas numa sequência lógica que 

tem como objetivo produzir um produto ou serviço que possua valor para o mercado 

consumidor (HAMMER; CHAMPY, 1993). Todo processo é uma série de etapas que 

transformam o resultado, sendo esse produto ou serviço, à medida que percorre a sequência de 

tarefas ou funções (CHARLENE et. al., 1994). 

A gestão por processos pode ser entendida como uma abordagem para identificar, desenhar, 

executar, medir, monitorar, controlar e melhorar os processos visando alcançar os resultados 

desejados. Os benefícios em se adotar essa abordagem incluem: maior velocidade nas melhorias 

e mudanças de mercado, aumento da satisfação do consumidor, melhor qualidade dos produtos, 

redução de custos e maior compreensão sobre as atividades da organização. O conceito de 

gestão de processos é compreendido como a interação entre várias atividades que são realizadas 

pelos diversos departamentos de uma empresa. Esse visa a otimização dos resultados de uma 

organização (KOHLBACHER, 2010). 

A gestão de processos objetiva melhorar, reestruturar e automatizar processos, seguindo uma 

lógica de promover mudanças no negócio. Além disso, Harmon (2007) relata que a gestão de 

processos se divide em três grupos de tarefas, sendo elas: planejar, organizar e controlar 

processos, entretanto, inclui medir, mensurar e melhorar processos.  Para uma gestão de 

processos eficaz, é fundamental a implementação de melhorias nos processos de modo a ter 

produtos de qualidade, redução de custos e eficiência (HARMON, 2007).  
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2.2 MELHORIA CONTÍNUA 

 

A melhoria contínua é uma filosofia gerencial baseada na participação dos empregados. 

Inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos, essa filosofia apresentou um conjunto de 

melhorias consideradas importantes quando utilizadas pela Toyota para a estruturação da teoria 

Lean. E quando os gerentes japoneses acordaram essas ideias deram origem ao kaizen.  Nos 

sistemas de produção, a mudança evolutiva, assim como a revolucionária, é baseada nas 

inovações em produto e processo (OHNO, 1997). 

A evolução consiste em melhorias contínuas tanto no produto quanto no processo. Um processo 

de mudança rápido e radical é, às vezes, usado como um percursor das atividades kaizen. Esta 

mudança radical é conhecida em japonês como kaikaku. Essas revoluções ocorreram com o uso 

de metodologias que utilizavam da reengenharia e redesenho de um processo, produto, serviço, 

atividades, entre outros aspectos. Esses tipos de inovações requerem um valor alto de 

investimentos e são baseados, em muitos casos, na automação de processo (SHINGO, 2000). 

Se o processo está sendo constantemente melhorado, o esforço de inovação necessário para 

empreender uma importante mudança pode ser reduzido, esse é o objetivo principal kaizen. 

Enquanto algumas empresas se concentram em atingir os padrões, pequenas melhorias ainda 

podem ser feitas para reduzir esses processos caros de inovação (SANTOS; WYSK; TORRES, 

2009). Apesar das melhorias obtidas com o kaizen serem pequenas e graduais, o processo kaizen 

traz resultados significativos ao longo do tempo (IMAI, 2014). 

A melhoria contínua só pode ocorrer depois que o processo estiver estabilizado e controlado. 

Quando os processos se tornam estáveis, as perdas e ineficiências se tornam visíveis, logo, é 

notória a oportunidade de aprender continuamente a partir das melhorias. É importante ressaltar 

que na identificação de problemas e tomadas de decisões, é importante compreender que: 

 

A melhoria contínua tem como suporte o controle e a otimização dos processos e foi 
a base para a Metodologia da Gestão da Qualidade Total. Através do Ciclo PDCA 
busca-se a monitoração dos processos produtivos para a melhoria contínua gradual 
(Kaizen), através da identificação e análise de resultados indesejáveis e da 
consequente busca de novos conhecimentos para auxiliar nas soluções 
(RODRIGUES, 2006). 

 

Para ser uma organização de aprendizagem, é necessário ter estabilidade do pessoal, sistema de 

promoções equilibrados e sistemas de sucessão adequados para proteger a base de 
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conhecimento organizacional. Aprender significa ter capacidade de construir sobre o passado e 

prosseguir melhorando, em vez de recomeçar e reinventar o processo com novo pessoal de cada 

produto (LIKER, 2005). 

 

2.2.1  DMAIC 

 

O Método DMAIC foi desenvolvido com o objetivo de reduzir variações, especialmente em 

linhas de produção. O DMAIC apresenta similaridades em relação aos seus antecessores na 

resolução de problemas, como por exemplo, PDCA e MASP (DE MAST; LOKERBOOL, 

2012).  

O DMAIC visa as melhorias de processo por meios de seleções coerentes de projetos e com 

divisões direcionadas para a solução de problemas dispostas em formato cíclico e contínuo, 

contribuindo diretamente para a melhoria contínua. Esse método contribui para estruturar uma 

resolução sistemática e disciplinada, capaz de promover a redução de defeitos, falhas e 

atividades que não agregam valor nas organizações (CARVALHO; PALADINI, 2012). 

O DMAIC tem como intuito o aprimoramento dos processos por meio de escolhas. Esse relata 

que é fundamental que os colaboradores sejam orientados para o alcance dos resultados 

desejados. Essa ferramenta é caracterizada pela melhoria de processos (CARVALHO; 

PALADINI, 2012). Para o desenvolvimento do DMAIC é necessário seguir os passos para 

realizar o kaizen (WERKEMA, 2011).  

 

a) Define (D): Essa etapa objetiva definir com precisão o escopo do kaizen e 

preparar o evento. Para o desenvolvimento dessa etapa é necessário desenvolver um 

conjunto de atividades, sendo elas: Descrição do problema e definição de meta,  

definição  do líder do kaizen, seleção e notificação dos participantes, definição da 

logística da equipe, preparação do treinamento dos participantes, caso necessário, coleta 

e organização das informações e dados básicos relacionados ao problema, preparação 

da rotina de trabalho durante a realização do kaizen, planejamento da participação dos 

gestores, e por fim, notificação das áreas de suporte da empresa. As análises efetuadas 

para determinar a problemática são efetuadas com base no uso de ferramentas, como 
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por exemplo, nessa etapa pode-se usar gráfico sequencial, SIPOC, métricas de seis 

sigmas e lean, e mapeamento do fluxo de valor;  

b) Measure (M): Essa etapa pretende determinar o foco do problema. As atividades 

que compõem essa etapa estão relacionadas a análise de dados mensuráveis, além disso, 

é nessa etapa que ocorre a coleta de dados relevantes com o uso de ferramentas, sendo 

elas: estratificação, plano para coleta de dados, folha de verificação, diagrama de Pareto 

e histograma; 

c) Analyse (A): Essa etapa tem como finalidade determinar as causas da ocorrência 

do problema. É fundamental levantar todas as causas que impactam no problema para 

que se encontre uma solução eficaz. As principais atividades que compõem essa etapa 

estão interligadas ao levantamento das causas raízes do problema, de modo que visualize 

as possíveis melhorias no processo e elimine as atividades que não agregam valor. Para 

o desenvolvimento dessa etapa utiliza-se as ferramentas Brainstorming, cinco porquês, 

diagrama de causa e efeito, diagrama de matriz e matriz de priorização; 

d) Improve (I): Essa etapa é caracterizada pela implementação das soluções 

propostas para o problema. O desenvolvimento dessa etapa consiste na elaboração de 

uma listagem de ações, execução, treinamentos dos participantes envolvidos 

diretamente no processo, verificação dos resultados e caso necessário a realização dos 

ajustes. Essa etapa se baseia na implementação das ações, portanto, é necessário o uso 

de ferramentas como 5W2H e gestão visual. Para medição dos resultados obtidos é 

recomendado o uso da folha de verificação, diagrama de Pareto, métricas de seis sigmas 

e lean. Nessa etapa algumas ações recomendadas para a melhoria desejada é o uso de 

poka-yoke, TPM, redução de setup, 5s e kanban;  

e) Control (C): Essa etapa fundamenta-se na durabilidade da ação, de modo que 

essa seja mantida a longo prazo e a meta alcançada. É nessa etapa que as modificações 

realizadas no processo serão padronizadas, através de procedimentos operacionais, e a 

performance do processo monitorado. Esse período compõe-se pelo acompanhamento 

dos resultados por meio de indicadores de desempenho.  

 

Para o desenvolvimento do DMAIC, cada etapa solicita o uso de ferramentas para uma análise 

mais robusta e completa. Portanto, esse trabalho utilizará um conjunto de ferramentas. 
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2.2.2 Setup 

 

O Setup trata-se do processo de mudança da produção de um item para o outro em uma mesma 

máquina ou equipamento que exija a troca de ferramenta e ajuste. O tempo de setup é 

compreendido entre a última unidade produzida de um ciclo até a primeira unidade produzida 

com qualidade do próximo ciclo (GOUBERGEN; LANDEGHEM, 2002). 

O setup pode ser separado em quatro classes típicas de operações, sendo elas: 

 

a) Preparar, ajustar e verificar novos materiais de ferramentas; 

b) Remover a ferramenta antiga e instalar uma nova ferramenta na máquina; 

c) Medir, configurar e calibrar estampo, acessórios e ferramentas; 

d) Produzir as peças iniciais e ajustar máquina. 

 

Essas atividades acontecem em qualquer setup, sejam elas significativas, em relação a visão de 

tempo e trabalho ou não. Nestes casos, a proporção relativa de tempo requerida para cada tipo 

de operação de setup pode variar significativamente. As operações de preparo, ajuste e 

verificação têm o objetivo de garantir que as ferramentas e materiais que serão usadas para 

setup, estejam disponíveis quando este for programado, além disso, é imprescindível que não 

ocorra tempo ocioso enquanto o novo material estiver sendo reunido. A produção das peças 

iniciais e a operação de ajuste da máquina dependem, na maioria dos casos, do conhecimento 

de especialistas de setup, o que dificulta a previsão com alta precisão dos tempos necessários 

para a realização do setup (SANTOS; WYSK; TORRES, 2009). 

O termo setup não se aplica apenas a preparação e ao pós-ajuste de uma operação de 

processamento, refere-se também as operações de inspeção, de transporte e de espera 

relacionadas à preparação do posto de trabalho, ou seja, tudo aquilo que for necessário realizar 

antes do processamento do novo formato. Considerando que o setup não adiciona valor, pois 

não há produção durante esse período, o tempo ideal para sua execução é zero. Quanto mais se 

aproxima desse tempo ideal, menor será seu custo de execução. Portanto, é importante o tempo 

reduzido de setup ao tempo de operação do equipamento ou máquina. O tempo que se reduz do 
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total de setup implica na adição de capacidade produtiva à atividade de processamento 

(SHINGO, 2000). 

 

2.2.3 Troca rápida de ferramenta 

 

O Single minute of die (SMED) é uma metodologia desenvolvida por Shigeo Shingo no Japão 

entre os anos de 1950 e 1960, tem como principal objetivo a redução do tempo de setup de 

máquinas, equipamentos ou linhas de produção (SUGAI; MCINTOSH; NOVASKI, 2007). 

O desenvolvimento da metodologia SMED teve uma duração de 19 anos até ser concluído, essa 

foi descrita por Shingo (2000) a partir de três experiências, sendo elas:  

 

a) Ano de 1950 na planta Mazda da Toyo Kogyo em Hiroshima; 

b) Ano de 1957 no estaleiro da Mitsubishi Heavy Industries em Hiroshima; 

c) Ano de 1969 na planta principal da Toyota Motor Company.  

 

A metodologia SMED é desenvolvida de forma que o processo de setup possa ser feito em 

menor tempo possível objetivando tempo menor que 10 minutos. Durante os anos 1960, em 

muitas montadoras de automóveis, a troca de prensa estava consumindo grande parte do tempo 

disponível para produção, era comum para o tempo de setup de uma grande prensa de estampo 

utilizar mais que um dia para a conclusão. Esse foi o primeiro foco de Shingo. Seu objetivo era 

reduzir os tempos de setup para poucos minutos (SANTOS, 2014). 

Em muitos casos, não é possível atingir o objetivo ideal de tempo de setup, ainda que seja 

possível obter reduções em torno de 60% do tempo original de preparação. Em vários casos de 

sucesso obteve reduções de 90% do tempo (SHINGO, 2000). 

Também é preciso mostrar que nem sempre será necessário reduzir o processo de setup da 

máquina. Mesmo um processo de 8 horas pode ser aceitável sob certas circunstâncias 

(SANTOS, 2014). 
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Em 1950, Shingo descobriu na fábrica Toyo Kogyo, que a troca de uma prensa de 800 toneladas 

se atrasou por causa de um parafuso esquecido. Ele então entendeu que dois tipos de operações 

poderiam compor o processo de troca: 

 

a) Operações que podem ser realizadas com a máquina operando e produzindo 

peças para o lote anterior. Shingo nomeou de setup externo; 

b) Operações que requeriam que a máquina estivesse ociosa enquanto estivessem 

sendo realizadas. Shingo nomeou de setup interno. 

 

Em 1957, Shingo melhorou a metodologia SMED ao perceber que reduziria consideravelmente 

o tempo de setup se colocasse uma mesa extra na máquina da Mitsubishi Company. Descobriu 

ser possível converter algumas das tarefas de setup interno em operações de setup externa 

(SHINGO, 2000). 

 

2.2.3.1  Estágios da aplicação da troca rápida de ferramenta 

 

A metodologia SMED consiste em quatro estágios conceituais para o seu desenvolvimento, 

essa segmentação é descrita abaixo e representada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Esquematização dos Estágios do SMED. 

 
Fonte: Shingo (2000). 
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a) Estágio preliminar: Este primeiro estágio da metodologia SMED consiste em 

estudar o atual processo de setup, pois, o que não é conhecido não pode ser melhorado. 

É necessário conhecer o processo, sua variabilidade e as causas desta variabilidade.  

Neste estágio, é ainda necessário coletar dados sobre o tempo de setup. Em algumas 

empresas, os setups são frequentes e a coletas de dados se torna natural. Em outras 

empresas, os setups podem ser esporádicos, nesses casos é necessário obter toda a 

informação possível a partir de dados limitados, com apenas um ou dois estudos do 

processo de setup. É importante ressaltar que por meio do estudo de campo é possível 

mensurar cada atividade. Portanto, é notório que um setup não se baseia apenas de um 

grupo de operações (SANTOS, 2014); 

b) Separar setup interno do externo (Estágio um): O primeiro estágio consiste em 

segmentar as operações que devem ser realizadas quando a máquina ainda está 

processando o lote anterior, setup externo, e aquelas para as quais é necessário realizar 

setup com a máquina parada, setup interno. O objetivo deste estágio é classificar as 

operações de setup segundo as definições de setup interno e externo. Esta aplicação leva 

em consideração as mesmas operações e seu respectivo tempo utilizado no método atual. 

Nesse estágio não são realizadas ações de melhorias para qualquer operação específica. 

Segundo Shingo (2000), é através da separação e organização das operações internas e 

externas, que o tempo de setup interno, paradas inevitáveis da máquina, podem ser 

reduzidas de 30% a 50%; 

c) Converter setup interno para externo (Estágio dois): A redução de tempo do 

processo de setup a partir do primeiro estágio pode ser muito significativa, mas não é o 

estágio que o SMED termina. Para reduzir o tempo de setup ao máximo, é necessário 

estudar a possibilidade de converter algumas operações de setup internas em externas 

para que possam ser realizadas enquanto a máquina estiver funcionando. Tal estágio 

examina dois importantes aspectos: Reavalia as operações internas de setup com o 

intuito de verificar se alguma delas foram consideradas erroneamente como internas e 

procura alternativas que permitam às operações internas serem realizadas em todo ou 

em parte como operações externas, com a máquina funcionando; 

d) Otimizar todos os aspectos do processo de Setup (Estágio três): Este estágio 

objetiva melhorar as operações de setup internas e externas, reduzindo sua duração ou 

eliminando algumas operações. Embora a metodologias SMED recomende que sigam 

sistematicamente quanto aos estágios, o senso comum, às vezes, pode ditar que no 



21 

segundo o tempo e o dinheiro não serão investidos em operações que não tenham sido 

previamente otimizadas. Por esta razão, a aplicação do terceiro estágio normalmente 

corre em paralelo ao segundo estágio. O que deixa o final do estágio três para a melhoria 

das operações externas e um acompanhamento às atividades internas cuja conversão em 

externas não foi possível. 

 

2.2.4 Eficiência geral do equipamento 

 

Os indicadores de Overall Equipment Efectivences (OEE) conceitualmente são partes da 

proposta de Total Productive Maintenance (TPM) que envolvem ações para garantia de melhor 

desempenho das máquinas e aumento da sua longevidade. Apesar da sua origem está associada 

à engenharia de manutenção, é importante ressaltar que os principais gestores dos indicadores 

de OEE são os de produção. Estes indicadores estão relacionados à capacidade produtiva e aos 

motivos de perdas que afetam diretamente o desempenho dos equipamentos (SANTOS; 

WYSK; TORRES, 2009).  

Dentre os indicadores de desempenho, o OEE vem se destacando atualmente, tal indicador 

objetiva analisar a eficiência, performance, disponibilidade e qualidade das máquinas e 

equipamento visando poucas paradas, ajustes e setups com o intuito que estejam alinhados a 

estratégia da empresa. O OEE permite conhecer, examinar e acompanhar a evolução dos índices 

de funcionamento dos equipamentos e máquinas possibilitando análises críticas e detalhadas 

(PITON et al., 2016). 

Para o OEE ser eficaz deve resultar no aumento da produtividade, da qualidade e da satisfação 

do cliente, além de otimizar a utilização de máquinas e equipamentos, e diminuir refugos 

(SOUZA et al., 2016). Além disso, com demandas de necessidade de redução de perdas no 

processo e de produtos, as empresas visam a implementação do OEE (REIS et al., 2016). 

A Figura 2 apresenta as características mais comuns do cálculo do OEE e os fatores que 

impactam na meta estipulada para o alcance da eficiência global, sendo assim, são destacadas 

quebras de equipamentos, setups, ajustes, perdas na utilização de equipamentos, paradas, 

velocidade de produção, refugos, retrabalho de produtos e falta de matéria-prima. Todos esses 

dados devem ser medidos para que assim se consiga realizar o cálculo de eficiência. 
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Figura 2 - Sistema de Funcionamento OEE. 

 
Fonte: Souza et al. (2016). 

 

Para o cálculo desse índice é necessário ter conhecimento sobre três fatores fundamentais que 

estão diretamente ligados aos resultados dos equipamentos (SOUZA et al., 2016). Esses fatores 

são: 

 

a) Disponibilidade: É a porcentagem do tempo em que o maquinário estava 

disponível para produzir em relação ao tempo em que foi programado para trabalhar; 

b) Performance: Trata-se da relação entre a velocidade real em que o maquinário 

trabalha e a velocidade standard considerada como máxima para o equipamento; 

c) Qualidade: É a porcentagem de peças boas em relação ao número total de peças 

das quais o maquinário entrega. 

 

O OEE é o resultado da multiplicação dos 3 fatores. 

 

𝐎𝐄𝐄 [%] = [%] 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐱 [%]𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐱 [%]𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞  

 

Para determinar um parâmetro comparativo foi estipulado um OEE de classe mundial, esse 

relata que a empresa ao obter um OEE de 85% é considerada eficiente. Porém, para ser 

denominada eficiente é necessário atender aos requisitos, sendo eles: disponibilidade igual ou 

superior a 90%, performance igual ou superior a 95% e qualidade igual ou superior a 99,9% 

(SOUZA et al., 2016). 
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2.2.5 Diagrama de Pareto 

 

O Gráfico de Pareto foi criado por Vilfredo Pareto, nascido em Paris, o economista considerado 

político e sociólogo ao desenvolver o estudo sobre a distribuição de renda de seu país, percebeu 

que a distribuição não ocorria de maneira igualitária onde a riqueza nacional estava concentrada 

numa pequena parcela da população, sendo assim, este modelo de Pareto foi adaptado Juran 

transformando-se numa das ferramentas mais conhecidas da qualidade (CARVALHO; 

PALADINI, 2012).  

O diagrama de Pareto é uma ferramenta gráfica e estatística que organiza e identifica os dados 

de acordo com suas prioridades, como por exemplo, pela decrescente ordem de frequência 

(CHILESHE, 2007) & (HAGEMEYER; GERSHENSON; JOHNSON, 2006). 

O princípio dessa ferramenta se baseia na proporção “80/20”, significa que 80% dos problemas 

são originados de 20% das causas potenciais. A análise de Pareto é um método simples e de 

grande valor para as tomadas de decisões, os problemas são classificados conforme a sua 

prioridade e impacto. Os problemas são segmentados em duas classes, sendo essas: os poucos 

vitais e os muito triviais. Demonstrando que grande parte dos problemas são provenientes de 

pequenas causas, e se essas causas fossem identificadas e corrigidas seria possível eliminar 

defeitos ou falhas (BEZERRA, 2019). 

Esse diagrama é uma das ferramentas mais eficientes para encontrar problemas, visto que 

descreve as causas que ocorrem na natureza e no comportamento humano, podendo ser uma 

ferramenta eficiente para focalizar esforços pessoais em problemas e tendo maior potencial de 

retorno (PALADINI, 1994). 

 

2.2.6 Cronoanálise 

 

A cronoanálise surgiu através dos estudos realizados por Frederick Taylor, juntamente com os 

de Frank Gilbreth, na qual o primeiro enfatizou a divisão de operações em um processo de 

produção e a real capacidade do operador. O segundo enfatizou a parte de movimentos 

englobando aspectos relacionados a fadiga e a economia de movimentos desnecessários, esse 

desenvolveu a tabela de movimentos com seus respectivos valores e símbolos (SUGAI, 2003). 



24 

Essa ferramenta é utilizada para medir e analisar o tempo de execução de uma determinada 

operação no processo produtivo. Também é possível mensurar o tempo utilizado pelo 

colaborador para desempenhar uma atividade produtiva, sempre observando as tolerâncias das 

variáveis que afetam diretamente no desempenho, tais como: necessidades fisiológicas, quebras 

de maquinário e outros afins (OLIVEIRA, 2009). 

As atividades de uma operação são as etapas em que a operação poderá ser dividida. Essa 

divisão deve verificar o método de trabalho compatível com a medida precisa, atentando para 

não dividir a operação em muitos processos ou em poucos processos (MARTINS; LAUGENI, 

2006). A cronoanálise pode ser utilizada para uma determinação econômica de materiais e 

tempo, ou seja: 

 

A Cronoanálise analisa os métodos, materiais, ferramentas e instalações utilizadas 
para a execução de um trabalho com o objetivo de encontrar uma forma mais 
econômica de se fazer um trabalho, normalizar os métodos, materiais, ferramentas e 
instalações, determinar de forma exata e confiável o tempo necessário para um 
empregado realizar um trabalho em ritmo normal, ou seja, tempo padrão. 
(MIRANDA, 2009). 

 

A cronoanálise é fundamental para o sucesso da otimização de um conjunto de operações, pois 

amplia o campo de visão dos gestores e demonstra quais atividades são necessárias 

modificações para a melhoria da capacidade produtiva (MIRANDA, 2009). 

 

2.2.7 Matriz Gravidade, Urgência e Tendência 

 

Esse método GUT foi desenvolvido por Kepner e Tregoe na década de 1980, devido a 

necessidade de resolução de problemas de alta complexidade nas indústrias americanas e 

japonesas. Várias contrariedades surgem em uma organização, e sempre é necessário escalonar 

para a sua resolução (KEPNER; TREGOE, 1981). 

Esta ferramenta é utilizada para priorizar a tomada de decisão. Através desse método o gestor 

pode agir com base em um escalonamento, identificando quais complicações devem ser 

resolvidas primeiro. O diferencial da matriz GUT é a simplicidade de utilização e a 

possibilidade de atribuir valores para cada caso concreto de maneira objetiva (MEIRELES, 
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2001). Conforme descrito, essa matriz é utilizada para a priorização de problemas através de 

uma análise realizada que considera três critérios (ENAP, 2006), sendo eles: 

 

a) Gravidade: É o impacto que o problema em questão tem sobre o ambiente ao 

seu redor, incluindo, pessoas, coisas, resultados, processos ou organizações, e qual será 

o seu efeito a longo prazo caso não seja solucionado; 

b) Urgência: É a relação com o tempo disponível ou necessário para solucionar o 

problema; 

c) Tendência: Refere-se ao potencial  de crescimento do problema, se ele pode 

crescer, reduzir ou desaparecer. Como será a sua dimensão caso não seja tratado nesse 

momento.  

 

Para encontrar a criticidade dos objetos em análise, é realizada uma pontuação nesses objetos 

conforme demonstra a Tabela 1. Após pontuado cada, será efetuada uma multiplicação entre os 

três critérios visando encontrar quais deverão possuir uma análise mais profunda, visto que 

esses apresentam maior criticidade em comparação aos demais. 

 

Tabela 1 - Tabela Demonstrativa de Avaliação dos critérios da Matriz GUT. 

Valor Gravidade - G Urgência - U Tendência T RESULTADO 
5 Os prejuízos ou dificuldades 

são extremamente graves 
É necessário 
efetuar uma ação 
imediata 

Se nada foi feito, a 
situação irá piorar 
rapidamente 

Multiplicação entre 
os critérios: 
GxUxT 

4 Muito Graves Apresenta alguma 
urgência 

Irá piorar em pouco 
tempo 

3 Graves Precisa ser 
realizado o mais 
cedo possível 

Vai piorar a médio 
prazo 

2 Pouco Graves É possível esperar 
um pouco 

Irá piorar a longo 
prazo 

1 Sem gravidade Não tem pressa Não vai piorar e 
pode até melhorar 

Fonte: Adaptado ENAP (2006). 

 

A Matriz GUT apresenta como principal vantagem sua facilidade de uso e rapidez na obtenção 

de um resultado. Como principal desvantagem é possível apontar a igualdade entre os critérios, 
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não tendo flexibilidade para modificar a influência de um determinado critério de acordo com 

a necessidade da situação (ENAP, 2006). 

 

2.2.8 Matriz de Esforço x Impacto 

 

Essa ferramenta é gerada através de um brainstorming, na qual as ideias ou causas são 

levantadas e pontuadas de acordo com o impacto que ela causará no projeto, problema ou 

solução e o esforço para realizar tal ação. Nas análises deve-se priorizar os pontos que possuem 

o maior impacto e o menor esforço. A identificação e a organização dos dados deverão ser 

realizadas de acordo com o esforço utilizado em cada ação e o impacto que representa no 

objetivo trabalhado, isto é, fazer um levantamento das tarefas a serem executadas e distribuir 

na matriz. A figura 3 demonstra a organização das ações dentro dos seus quadrantes. 

 

Figura 3 - Matriz de Esforço x Impacto. 

 
Fonte: COLLELA (2013). 

 

Essa técnica tem como vantagem a possibilidade de identificar os ganhos obtidos maximizando 

a produtividade, e desse modo, priorizar as ações que trazem maiores resultados com menor 

esforço. A Matriz esforço e impacto é uma ferramenta de gestão de tempo e priorização de 

atividades (RISSI, 2007). 

Essa ferramenta tem como intuito priorizar as oportunidades discutidas e propor critérios de 

análises. A priorização é realizada por meio de uma classificação das oportunidades de acordo 

com o esforço e o impacto atrelado a cada (HORS et al., 2012). 
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A matriz permite definir quais oportunidades serão priorizadas para que posteriormente possa 

ser desenvolvido os planos de ação (VAZ; CARAZAS; SOUZA, 2010). 

 

2.2.9 Diagrama de Ishikawa 

 

O Diagrama de Ishikawa é uma importante ferramenta da qualidade. O seu nome referência o 

engenheiro que criou o diagrama, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito. Essa 

ferramenta possibilita a identificação e visualização de várias causas para um determinado 

problema, desse modo é possível identificar a causa fundamental do problema para que sejam 

determinadas as ações corretivas necessárias (SCHEIDEGGER, 2006). 

A sistemática desta ferramenta consiste em identificar um determinado problema.  Logo, 

conhecido o problema é necessário listar as possíveis causas que podem gerar essa ocorrência 

e registrá-las no diagrama alocando as causas por grupos. Após desenvolvido, é realizada a 

análise do diagrama na qual são identificadas as causas plausíveis e estabelece medidas para 

correção do problema (FORNARI, 2010). As causas são segmentadas entre máquinas, mão de 

obra, matéria-prima, método, meio-ambiente e medida. A Figura 4 representa a forma como as 

causas são distribuídas entre os 6M. 

 

Figura 4 - Diagrama de Ishikawa. 

 
Fonte: HOLANDA; PINTO (2009). 

 

O diagrama de Ishikawa pode ser utilizado em diversos segmentos, sendo aplicado a qualquer 

situação que exista uma correlação entre as causas e os efeitos que elas geram. É importante a 

análise de defeitos de falhas, visto que, são suportes às decisões relativas a situações que devem 

ser mantidas ou eliminadas (CARVALHO; PALADINI, 2012). 
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2.2.10  Mapa de Processos 

 

Essa ferramenta é de uso gerencial que possui como finalidade melhorar os processos e ampliar 

o campo de visão sobre o processo em análise. O mapeamento permite a organização visualizar 

os pontos fortes e fracos, além de permitir um melhor entendimento sobre os processos e quais 

as possíveis atividades que podem influenciar diretamente no resultado.  Esse método é a 

representação de um processo de trabalho por meio de um diagrama contendo a sequência dos 

passos necessários à consecução de determinada atividade (FLEURY, 2000). 

O desenvolvimento do mapa possibilita a identificação das interfaces críticas do processo. Em 

um mapa de processos são levantadas atividades, informações e restrições do processo em 

análise. A sua representação inicia-se como uma unidade modular do sistema inteiro, que será 

expandida em outras unidades detalhadas, que serão unidas por setas e linhas e decompostas 

em maiores detalhes de forma sucessiva. Esta decomposição é responsável em validar o mapa 

final (SILVA, 2000). A Figura 5 representa um mapa de processos após a sua finalização. 

 

Figura 5 - Exemplo Mapa de Processos. 

 
Fonte: SOUZA (2014). 

 

Esta representação gráfica necessária ao mapa de processos encontra-se em uma gama de 

ferramentas de análise disponíveis para auxiliar o analista de processo (JOHANSSON et 

al.,1995). 
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2.2.11  Árvore de Melhoria 

 

Essa ferramenta é classificada no Japão como uma das sete ferramentas gerenciais para controle 

da qualidade. Apesar das características elevadas, o diagrama de árvore é simples, de fácil uso 

e apresenta vantagens em relação a demais ferramentas. O diagrama tem como estrutura o 

desdobramento do problema (ORIBE, 2004). 

O seu processo de construção da árvore tem início com a percepção de um problema no 

processo, com isso, a análise da árvore de melhorias é uma é uma técnica “top-down”, pois 

partes do problema são desdobradas em etapas mais específicos (ALCOFORADO; LIMA; 

FILHO, 2017). 

A árvore é utilizada para analisar as causas do problema. A árvore de melhorias é um modelo 

gráfico de combinações paralelas e sequenciais de possíveis causas que podem resultar na 

ocorrência do efeito. As causas podem ser eventos associados com falhas de componentes, erro 

humano, falhas do sistema, assim como erros nos requisitos, erros de design e bugs em 

programas (AMBERKAR et.al., 2001).  

Na árvore de melhoria cada nó intermediário assume um comportamento dual, assumindo um 

papel de causa e efeito. O nó inicial apresenta identidade única do problema. Os nós finais 

também apresentam uma identidade única a causa e as respectivas ações para solucionar o 

problema (ALMEIDA; PINHO; LEAL, 2005). A Figura 6 exemplifica uma árvore de melhoria 

de processos. 

 



30 

Figura 6 - Arvore de Melhoria de Processos. 

 
Fonte: PREVISC (2017). 

 

2.2.12  Plano de ação 

 

Para o desenvolvimento de um conjunto de ações é preciso que haja um planejamento de todas 

as ações necessárias para atingir um resultado desejado, para isso é feito o plano de ações, 

determinando de forma clara o que, como e quando deverá ser realizado para o cumprimento 

de seus objetivos e metas (FONSECA; MIYAKE, 2006). 

O grau de complexidade dos problemas impacta diretamente na estrutura das ações, portanto, é 

crucial que haja uma distribuição coerente das ações para melhor desenvolvimento delas. Além 

disso, quanto maior o envolvimento dos responsáveis por sua execução, maior a garantia de se 

atingir os resultados esperados. Para o desenvolvimento do plano de ação utiliza-se a ferramenta 

5W2H,  representada na Figura 7. (ARAÚJO, 2010). 
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Figura 7 - Exemplo de Plano de ação. 

 
Fonte: PREVISC (2017). 

 

2.2.13  5W2H 

 

A ferramenta 5W2H foi introduzida por profissionais do ramo automobilístico do Japão com 

objetivo de auxiliar a utilização das ferramentas da qualidade, principalmente em seu 

planejamento (SILVA et al., 2013).  

O plano de ação deve estar estruturado de modo a permitir a rápida identificação dos elementos 

necessários à implementação.  Essa ferramenta é prática e possibilita demonstrar rotinas e dados 

significativos de uma unidade de produção, projeto ou serviços, os responsáveis e suas 

atividades dentro de uma instituição. Esta metodologia constitui-se de 7 perguntas aplicadas 

para elaborar as soluções. Essas perguntas são demonstradas na tabela 2 (OLIVEIRA, 1996). 

Este método foi nomeado com este nome por causa das letras iniciais das perguntas em inglês 

que compõem e auxiliam no esclarecimento das situações, diminuindo as dúvidas que podem 

ser muito prejudiciais a uma atividade de uma empresa (PEINADO; GRAEML, 2007). 

Há três etapas de soluções de problemas nas quais o 5W2H pode ser utilizado, essa ferramenta 

é simples, porém de grande impacto nas análises de conhecimento de um processo específico, 

problema ou em ação a serem efetuadas. Essas fases são o diagnóstico, o plano de ação e a 

padronização. 
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Tabela 2 - Tabela Comparativa entre os métodos 5W e 2H. 

Método 5W2H 

5W 

Why? O que? 
Assuntos 

Contramedidas 
Que ação será executada? 

Who? Quem? Responsável Quem irá executar / participar da ação? 

Where? Onde? Local Onde será executada a ação? 

When? Quando? Prazo Quando a ação será executada? 

Why? Por quê? 
Justificativa 

Cenário 
Por que a ação será executada? 

2H 

How? Como? Procedimento Como será executada a ação? 

How 
Much? 

Quanto 
Custa? 

Custo Quanto custa para executar a ação? 

Fonte: Adaptado do SEBRAE (2008). 

 

2.2.14  Padronização 

 

As tarefas padronizadas são a base da melhoria contínua e da capacitação dos colaboradores. A 

padronização de tarefas se tornou uma ciência quando a produção em massa substituiu a forma 

artesanal de produção. Grande parte da fabricação e da padronização moderna está baseada nos 

princípios de engenharia industrial promovidos por Taylor , sendo esse considerado o pai da 

administração científica. 

As folhas de trabalho padronizado e as informações que elas contêm são importantes elementos 

do Sistema Toyota de Produção. Para que o colaborador da produção consiga redigir uma folha 
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de trabalho padronizado que outros funcionários possam compreender, ele deve estar 

convencido do seu conhecimento e da sua capacidade (OHNO, 1997).  

A alta eficiência de produção é mantida evitando-se a recorrência de produtos defeituosos, erros 

operacionais e acidentes, portanto, é fundamental incorporar o conhecimento dos funcionários 

no processo, pois esses são os especialistas em montagem. Todas as melhorias se tornam 

possíveis devido a simples folha de trabalho padronizado (LIKER, 2005). 

A Ford Motor Company foi uma das primeiras gigantes da produção em massa a associar-se 

com a rígida padronização na linha de montagem, e a abordagem da Toyota ao trabalho 

padronizado foi moldada pela visão de Henry Ford. Embora Ford tenha-se tornado uma 

burocracia rígida seguidora das práticas destrutivas da administração cientifica de Taylor, essa 

não era a visão que seu fundador tinha dos padrões.  

A perspectiva de Henry Ford, escrita em 1926, encaixa-se bem na visão da Toyota. Esse 

descreve que padronizar um método é escolher, entre vários métodos, o melhor e usá-lo, ou 

seja, padronização significa padronizar para melhor.  

A padronização atualmente, ao invés de ser uma barreira contra a melhoria, é o fundamento 

necessário no qual será baseada a melhoria contínua. Ao pensar em padronização como 

melhoria obtém-se conclusões. Mas, ao pensar em padrões como algo negativo, ocorre o 

retrocesso (SANTOS; WYSK; TORRES, 2009). 

 

2.2.15  Teste de normalidade 

 

A distribuição Normal é uma das mais importantes distribuições de probabilidades da estatística 

atualmente. Esta foi desenvolvida pelo matemático francês Abraham de Moivre em 1733 

(TRIOLA, 1999).  

Os métodos estatísticos supõem que seus dados provêm de uma distribuição normal, portanto, 

é necessário efetuar o teste de normalidade para verificar o comportamento dos seus dados antes 

de prosseguir com as análises.  A suposição de normalidade dos dados amostrais é uma 

condição exigida para a realização de muitas inferências válidas a respeito de parâmetros 

populacionais (CATELMO; FERREIRA,2007). 
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Os testes de normalidade fornecem o parâmetro valor de prova (p-value), que pode ser 

interpretado como a medida do grau de concordância entre os dados e a hipótese nula (H0), 

sendo H0 correspondente à distribuição Normal. Quanto menor for o valor de prova, menor 

será a consistência dos dados. Então, é utilizada uma regra de decisão para saber se a 

distribuição apresenta uma normalidade ou não (LOPES; BRANCO; SOARES, 2013). 

Utilizando um nível de confiança de 95%, um valor muito utilizado por pesquisadores e 

padronizado em softwares estatísticos, os parâmetros estipulados para essa regra são:  

 

a) Se valor de prova ≤ 0,05, rejeita-se H0, ou seja, não se pode admitir que o 

conjunto de dados segue uma distribuição normal; 

b) Se valor de prova > 0,05, não se rejeita H0, ou seja, o conjunto de dados segue 

uma distribuição normal.  

 

2.2.16  Teste de Hipótese T unilateral a direita 

 

Os métodos de teste de hipótese pretendem estimar as características desconhecidas de uma 

população e testar se determinadas hipóteses sobre essas características desconhecidas são 

plausíveis (REIS et. al., 2015).  

Esse teste de hipótese unilateral a direita é utilizada quando se deseja verificar se a média obtida 

em uma amostra é equivalente ao valor definido como objetivo, ou seja, o t crítico 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2013).  

Um teste de hipótese especifica se deve aceitar ou rejeitar uma alegação sobre a população em 

análise de acordo com as restrições estipuladas por uma amostra de dados e direciona o 

pesquisador quanto a sua tomada de decisão. O teste de hipótese unilateral a direta examina 

duas hipóteses opostas sobre uma população: a hipótese nula e a hipótese alternativa 

(BARBETTA; REIS; BORNIA, 2010). 

 

a) H0: parâmetro = valor referência 



35 

Trata-se da hipótese nula. A hipótese nula é a declaração que está sendo testada. A hipótese 

nula é aceita como verdadeira até provar estatisticamente o contrário e pode ser considerada 

como ponto de partida mais adequado para o estudo, ou exatamente o contrário do que o 

pesquisador quer provar. 

b) H1: parâmetro > valor de referência 

Trata-se da hipótese alternativa. Essa hipótese será uma hipótese complementar a hipótese nula, 

muitas vezes é justamente o que o pesquisador quer provar. 

Com base nos dados amostrais que são submetidos ao teste é concluído se deve rejeitar a 

hipótese nula. Para a tomada dessa decisão é utilizado o valor de prova como referência, os 

critérios são idem ao descrito no teste de normalidade (MONTGOMERY; RUNGER, 2013).  
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é a realização de um estudo racional e metódico, que tem por finalidade propor 

respostas aos problemas apontados. O objetivo da pesquisa é encontrar soluções para os 

problemas utilizando a aplicação do método científico. Desse modo, pesquisar cientificamente 

é agir, investigar e buscar conhecimentos baseando-se em métodos capazes de proporcionar 

resultados confiáveis (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Quanto à natureza, esta pesquisa pode ser considerada aplicada, pois apresenta como objetivo 

promover o conhecimento para aplicação prática direcionada a resolução de problemas 

específicos (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Esse trabalho apresenta uma abordagem qualitativa e quantitativa, visto que os aspectos 

estudados impactam em variáveis mensuráveis e imensuráveis. A abordagem quantitativa tem 

suas raízes no pensamento lógico, tende enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras de lógica e 

os atributos mensuráveis. A abordagem qualitativa tende a salientar os conceitos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto 

daqueles que estão vivenciando a situação ou fenômeno (POLIT; BECKER; HUNGLER, 

2004). 

Para um melhor entendimento, essa pesquisa apresenta características descritivas. A pesquisa 

descritiva trata-se de um tipo de estudo que pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). Para o embasamento dessa pesquisa, foi realizada 

uma coleta de dados com acesso aos relatórios fornecidos pela empresa, nesse caso o objeto de 

estudo será acompanhado de modo determinar as variáveis que impactam no processo e 

aproximar o estudo à realidade. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foi adotada a metodologia de pesquisa-ação. A 

pesquisa-ação tem como conceito a inserção dos pesquisadores no ambiente do objeto de 

estudo, ela descreve a aptidão dos pesquisadores em produzir informações e conhecimentos de 

uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico (THIOLLENT, 2005). Thiollent define a 

pesquisa-ação como:  

 

A pesquisa-ação é um tipo de investigação com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
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problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 
2005).  

 

A pesquisa-ação é um método de investigação baseado em uma autorreflexão compreendida 

pelos participantes de um grupo de maneira a melhorar a racionalidade de suas próprias práticas, 

como também o entendimento dessas práticas e de situações onde essas acontecem (KEMMIS; 

MCTAGGART, 1998).  

Esse método é caracterizado pelas intervenções realizadas pelos pesquisadores no objeto de 

estudo, ou seja, os pesquisadores possuem um papel fundamental na construção da pesquisa, 

porque é através das suas aplicações que será possível analisar os resultados obtidos.  

Assim, a pesquisa-ação inclui um momento de investigação, um de tematização e por último, o 

de ação (PINTO, 1989). Essa metodologia apresenta aspectos que devem ser seguidos para 

alcançar o objetivo principal. Esse trabalho será desenvolvido conforme as etapas descritas na 

Figura 8, essa descreve a pesquisa-ação em suas etapas e como ela se enquadrará dentro das 

etapas do DMAIC.  

 

Figura 8 - Esquematização Pesquisa-ação. 

 
Fonte: Pinto (1989).  
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Conforme descrito esse trabalho terá como base o método DMAIC, para melhor entendimento 

de como será realizada a etapa desenvolvimento foi desenvolvido uma esquematização, 

representada na Figura 9, que contempla as ações a serem seguidas e as suas sequências. 

 

Figura 9 - Esquematização do desenvolvimento deste trabalho. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 DEFINIÇÃO (DEFINE) 

 

A empresa estudada apresenta uma estrutura verticalizada, garantindo que todas as etapas do 

processo produtivo sejam realizadas internamente visando a redução de custos. O setor de 

sólidos de uma indústria farmacêutica apresenta dois tipos de processos, sendo eles fabricação 

e embalagem. A máquina CP400-1está englobada no processo de embalagem.  

O processo de embalagem, em geral, tem linhas produtivas automáticas, semiautomáticas e 

linhas manuais. O processo é dividido em 3 fases, sendo elas: embalagem primária, secundária 

e terciária. Esse processo apresenta um arranjo físico linear, como pode ser visto na Figura 10. 

As fases, em sequência, podem ser descritas da seguinte maneira. 

 

Figura 10 - Linha CP400-1. 

 
Fonte: Empresa (2019). 

 

a) Embalagem Primária (Emblistadeira): É a parte mais crítica do processo, pois 

tem o contato direto do produto, comprimidos revestidos ou cápsulas, com o 

equipamento e o ambiente. Devido às condições do produto, as salas são fechadas e o 

local recebe a classificação como área limpa, além disso é necessário um diferencial de 

pressão para evitar que a atmosfera externa se equalize com a interna. Resumidamente, 

a embalagem primária é dividida em 4 estações, sendo elas: estação de formação, 
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alimentação, selagem e corte. Nesse estágio, é formado o blíster, na qual a sua 

composição é realizada unindo o material PVC, PVDC ou alumínio para produtos Alu 

x Alu com o laminado conformando o blíster. Essa junção entre os materiais no rolo 

selagem é feita por calor, processo conhecido como termoformação. Na estação de 

formação, são feitos os alvéolos, trata-se das perfurações que serão preenchidas pelos 

comprimidos ou cápsulas no PVC ou PVDC dependendo da mercadoria. Na estação de 

alimentação, é posicionado o produto dentro dos alvéolos. Na estação de corte, os lotes 

são carimbados com a identificação, data de fabricação e vencimento do produto, em 

seguida é feita a separação do blíster pelo corte da faca que tem seu tamanho específico 

para cada produto. Esse processo é demonstrado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Emblistadeira. 

 
Fonte: Empresa (2019). 

 

b) Embalagem Secundária (Encartuchadeira): Esta operação possui contato direto 

com a embalagem primária. O blíster formado na primária é transferido pela a esteira 

de blíster. Em paralelo, ocorre a dobra das bulas no buleiro e a armação do cartucho, 

popularmente reconhecido como a caixa de remédio. O buleiro, a encartuchadeira e a 

esteira de blíster são encaminhados até a mesma posição onde ocorre a inserção de bula 

e blíster dentro do cartucho, posteriormente ocorre o fechamento dos cartuchos via bicos 

de cola quente e as gravações de identificações do produto no cartucho. Nesse processo, 

o produto já é considerado uma unidade comercial. Esse processo é demonstrado na 

Figura 12. 



41 

Figura 12 - Encartuchadeira. 

 
Fonte: Empresa (2019). 

 

c) Embalagem Terciária (Box): Esse processo está interligado pela esteira de saída 

da embalagem secundária na qual é designado os produtos, nesta operação é realizada o 

encaixotamento dos cartuchos. Os cartuchos são colocados na caixa de embarque pela 

máquina automática Box, representada na Figura 13, esse equipamento é responsável 

em efetuar contagem das camadas e o empilhamento dos cartuchos. Posteriormente, o 

operador confere se o produto está conforme, carimba a caixa, passa na seladora e coloca 

a caixa no pallet.  

 

Figura 13 - Encaixotadora Box. 

 
Fonte: Empresa (2019). 
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O processo de embalagem descrito contempla várias etapas e cada produto apresenta a sua 

peculiaridade em seu processamento, desde seu dimensional que abrange o tamanho do blíster, 

cartucho, bula e caixa de embarque, até tipo de material. O fluxo produtivo é representado na 

Figura 14. 

 

Figura 14 - Mapeamento de Processo do produto estratégico da empresa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Esse processo foi escolhido como objeto de estudo por se tratar se uma linha crítica na empresa 

estudada. O volume desse processo produtivo é alto, pois refere-se a linha de alta performance. 

A linha CP400-1 opera em 3 turnos, representando aproximadamente 11% do volume em 

granéis e 14% do faturamento do setor sólidos. O equipamento é responsável pela produção de 

um produto estratégico pertencente à curva A de produtos da organização, na qual é responsável 

por 6% do faturamento total da empresa.  Esse trabalho tem como objetivo alcançar a 

disponibilidade da máquina CP400-1 em pelo menos 70%. 

 

4.2 MEDIÇÃO (MEASURE) 

 

Atualmente, o processo não apresenta uma disponibilidade estável considerando os períodos de 

junho de 2018 a fevereiro de 2019, logo esse resultado reflete diretamente na eficiência da 
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máquina. Os dados foram coletados em março de 2019 considerando o histórico do ano anterior 

e a produção de 2019 realizada até o período da coleta, conforme mostrado na Figura 15. A 

indústria em análise considera os índices de disponibilidade e performance em seu cálculo do 

OEE porque ela considera o índice de qualidade adentro do índice de performance. 

 

Figura 15 - OEE CP400-1 no período de janeiro/18 a fevereiro/19. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

O time kaizen foi composto pelo setor de manutenção, produção e excelência operacional. Os 

integrantes que componham a equipe foram: coordenador da manutenção, manutentores, 

gerente de produção, coordenador de produção, encarregados da área de sólidos, operadores da 

linha CP400-1, técnicos de processo e os alunos responsáveis pelo trabalho.  A meta do projeto 

kaizen é alcançar a disponibilidade estável de 70%. Para melhor entendimento do 

comportamento do processo produtivo, foi elaborado o gráfico de Pareto das maiores paradas 

dos últimos 5 meses mostrado na Figura 16 abaixo.  
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Figura 16 - Pareto das Paradas CP400-1 no período de outubro/18 a fevereiro/19. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Na Figura 16, é possível identificar as ocorrências que apresentam os maiores índices de 

interferência no processo, observa-se que 20% das causas são ajuste, manutenção, setup parcial 

e setup total ocasionando 88,6% das paradas, o ajuste é a principal causa e pode ser denominado 

como uma atividade corretiva destinada a fazer com que um equipamento tenha desempenho 

compatível com o seu uso realizado pela operação. Estratificando as paradas por ajuste, foram 

elaborados dois gráficos, o primeiro demonstrado na Figura 17 apresentando o impacto da 

parada por ajuste sobre as horas disponíveis pelo equipamento e o segundo é visualizado na 

Figura 18, sendo esse um gráfico de pizza com a porcentagem das oito maiores paradas por 

ajuste realizados na CP400-1. 

 

Figura 17 - Porcentagem de ajuste sobre as horas disponíveis. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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A Figura 17 demonstra que o ajuste representa 7% a 11% sobre o total de horas disponíveis da 

máquina. 

 

Figura 18 - Porcentagem de paradas por ajuste. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A Figura 18 demonstra que 16,1% dos ajustes estão relacionados a estação de corte. Conforme 

descrito, a manutenção apresenta uma porcentagem considerável nas interferências da máquina, 

sendo denominada a segunda causa principal, essa é uma atividade corretiva destinada a fazer 

que um equipamento tenha desempenho compatível com o seu uso, realizado pela manutenção. 

Estratificando as paradas por manutenção foi elaborado dois gráficos, demonstrados na Figura 

19 na qual demonstra o impacto da parada por manutenção sobre as horas disponíveis pelo 

equipamento e o segundo apresentado na Figura 20, sendo esse um gráfico de pizza com a 

porcentagem das oito maiores paradas para manutenção realizadas na CP400-1. 
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Figura 19 - Porcentagem de manutenção sobre as horas disponíveis. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 
 

A Figura 19 demonstra que as paradas de produção representam em torno de 6% a 12% sobre 

as horas de produção disponíveis sobre a máquina. 

 

Figura 20 - Porcentagem das Paradas para Manutenção. 

 
Fonte: Elaborados pelos autores (2019). 

 
 

Ao analisar a Figura 20 é identificado que 20% das paradas referentes a manutenção nessa 

máquina estão atreladas a falhas no insersor de cartucho. 

Como demonstrado no gráfico de Pareto, o setup é a terceira causa de interferências na máquina. 

Temos vários tipos de setups, o primeiro é denominado como parcial onde a limpeza ocorre nas 

trocas entre os lotes de um mesmo produto, produtos que utilizam o mesmo granel, na troca de 
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lotes do mesmo produto com concentrações diferentes e, logo após, os procedimento de 

desinsetização e as manutenções são realizadas em locais que não tenham contato direto com o 

produto no equipamento. Estratificando as paradas por setup parcial foi elaborado dois gráficos, 

o primeiro demonstrado na Figura 21 onde apresenta o impacto da parada ocorrido pelo setup 

parcial sobre as horas disponíveis pelo equipamento e o segundo na Figura 22 onde apresenta 

a quantidade de setups ocorridos pelo equipamento e a média de duração em cada mês. 

 

Figura 21 - Porcentagem de setup parcial sobre as horas disponíveis. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 
Na Figura 21 é possível identificar que o setup parcial representa 7% a 9% do total sobre as 

horas disponíveis. 

 

Figura 22 - Tempo Médio e Frequência de Setup Parcial. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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A Figura 22 demonstra os tempos médios dos setups parciais da empresa, esse utiliza em torno 

de 28min a 35min para a sua realização. 

O Setup total é a limpeza que ocorre na troca entre lotes de produtos diferentes que não utilizam 

o mesmo granel, após o tempo de campanha e na troca do mesmo produto com concentrações 

diferentes. Estratificando as paradas por setup total foi elaborado dois gráficos, o primeiro da 

Figura 23 mostra o impacto da parada ocorrido pelo setup total sobre as horas disponíveis pelo 

equipamento e o segundo na Figura 24 mostra a quantidade de setups ocorridos pelo 

equipamento e a média de duração em cada mês 

 

Figura 23 - Porcentagem de setup total sobre as horas disponíveis. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A Figura 23 demonstra que o setup total representa de 2% a 6,5% do total de horas disponíveis 

da máquina. 
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Figura 24 - Tempo Médio e Frequência de Setup Parcial. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A Figura 24 demonstra a quantidade de horas utilizadas por setup na organização, logo, torna-

se visível a ineficiência dessa operação visto que a empresa demanda de 3h30min a 4h52min 

para estar efetuando as trocas. 

É importante ressaltar que o processo não apresenta padrões a serem seguidos, os ajustes, 

manutenções e setups são realizados conforme a instrução técnica de cada colaborador, desse 

modo, cada um executa aquilo que julga ser melhor e no tempo que acredita ser o ideal. 

 

4.3 ANÁLISE (ANALYSE) 

 

Conforme citado na seção 4.2, as ocorrências possuem como causas principais ajuste, 

manutenção, setup parcial e setup total ocasionando 88,6% das paradas. Abrindo a 

estratificação de ajuste e manutenção, foram levantadas todas as causas que impactam no 

problema. Como existem diversas paradas em vários componentes do equipamento, foram 

elaboradas duas matrizes de gravidade, utilidade e tendência pela equipe do projeto, sendo elas: 

uma das paradas para manutenção e outra de paradas para ajuste, para analisar e atacar os pontos 

que mais impactam no equipamento. As matrizes são demonstradas nas figuras 25 e 26. Para 

os cálculos das matrizes foi utilizado como base os critérios descritos na seção 2.2.7 na tabela 

1, para os cálculos de urgência foi utilizado como peso os prazos de 1 semana para curto prazo, 
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3 meses a médio prazo e 6 meses a longo prazo. Importante ressaltar que as matrizes foram 

desenvolvidas em conjunto com os setores responsáveis. 

 

Figura 25 - Matriz GUT paradas de ajuste. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

 

Figura 26 - Matriz GUT paradas de manutenção. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Analisando a matriz GUT referente ao ajuste, é possível identificar que os pontos a serem 

priorizados são: estação de formação, buleiro e sistema de visão, e a matriz GUT referente a 

manutenção demonstra que os pontos críticos são: o buleiro, insersor de produto/bula e a esteira. 

Para melhor entendimento e aprofundamento da análise foi desenvolvido um digrama de 

Ishikawa das maiores pontuações encontradas nas matrizes GUT de ajuste e manutenção. Na 

Figura 27 é possível identificar quais as causas que contribuem para a falha na estação de 

formação, maior pontuação tida na matriz GUT de ajuste, e na Figura 28 aquelas que podem 

contribuir para o enrosco da bula no buleiro, idem ao critério utilizado para ajuste, porém 

aplicado a manutenção.  

Gravidade Utilidade Tendência Resultado
2 2 3 12
3 4 3 36
2 2 2 8
3 3 3 27
3 4 3 36
2 2 2 8

0
2 2 3 12
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Gravidade Utilidade Tendência Resultado
2 2 1 4
3 3 3 27
2 2 3 12
2 1 1 2
2 2 2 8
2 1 1 2
3 3 2 18

MAGAZINE DE CARTUCHOS

PAINEL DE CONTROLE - IHM
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MATRIZ GUT - MANUTENÇÃO
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INSERSOR DE CARTUCHO

BULEIRO

ESTEIRA

PAINEL ELÉTRICO
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Figura 27 - Diagrama de Ishikawa da estação de formação. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

 

Figura 28 - Diagrama de Ishikawa do Buleiro. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Após levantar todas as causas, foi necessário efetuar o uso da arvore de melhorias para encontrar 

a causa raiz do problema visto que no diagrama de Ishikawa as causas apresentaram apenas um 

desdobramento, sendo necessário aprofundar o conhecimento sobre as variáveis em análise. A 

árvore é demonstrada na Figura 29. 
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Figura 29 - Árvore de Processo de Melhoria. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Portanto, após as análises efetuadas foi identificado que quanto aos ajustes as causas que 

desencadeavam essa ação eram: Ausência de parâmetros, tentativa de ajustes sem procedimento 

ou padrão, falta de treinamento e ferramentas adequadas.  Referente a manutenção, as principais 

causam que impactavam nessa ação eram: ausência de procedimento padrão de manutenção e 

componentes com má formação.  

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO (IMPROVE) 

 

Conforme analisado na seção 4.3, foram encontradas as causas principais e seu grau de impacto 

na disponibilidade da máquina. Portanto, foram desenvolvidas ações na árvore de melhoria. 

Para melhor acompanhamento e planejamento dessas ações foi desenvolvido um plano através 

do uso da ferramenta 5W2H, demonstrado no apêndice A.  

 Para a implementação das ações foi criada a matriz de Impacto x Esforço para priorizar as 

atividades a serem realizadas, essa ferramenta é demonstrada na Figura 30. 
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Figura 30 - Matriz de Impacto x Esforço. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

As ações do quadrante amarelo da Figura 30 não foram realizadas, conforme demonstra a matriz 

essas apresentam um baixo impacto, as ações referentes ao quadrante vermelho não foram 

desenvolvidas devido ao alto esforço e baixo impacto na disponibilidade, as ações que 

contemplam o quadrante marrom tiveram como conclusão: a compra do kit de ferramentas para 

os operadores, o plano de manutenção está sendo elaborado pelo setor responsável e seu prazo 

de entrega é até dezembro de 2019, e pôr fim a caixa de rejeito do produto acabado não foi 

efetuada devido ao orçamento inviável. As atividades do quadrante verde foram todas 

realizadas.  

Para acompanhamento do setup e coleta dos dados referente a tempo foi efetuada uma 

cronoanálise nos períodos de março e abril de 2019. Após isso, foi efetuada a elaboração do 

padrão de setup através do uso da ferramenta SMED, na qual foram separadas as atividades 

internas das externas, dividida a mão de obra dos colaboradores e elaborado um checklist de 

padrão de setup, onde cada funcionário tem especificado a atividade a ser cumprida e o seu 

respectivo tempo, a hora início e fim do setup e a data do setup realizado. O colaborador deve 

colocar um “ok” no campo status quando a atividade é realizada e caso ultrapasse o tempo 

estipulado deverá ser preenchido o campo de observação com a descrição da interferência tida 
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no processo, por fim tem que ser assinado pelo colaborador responsável pelo setup. Esse 

Checklist está demonstrado na Figura 31. 

 

Figura 31 - CheckList de Setup. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Foi colocada uma pasta no equipamento onde estão os checklists de setups, os parâmetros do 

equipamento e o Procedimento Operacional Padrão (POP) para os operadores, na Figura 32 

está um exemplo do parâmetro criado para a linha e na Figura 33 o procedimento operacional 

padrão. 
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Figura 32 - Parâmetros analógicos da CP400-1. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

 

Figura 33 - Procedimento Operacional Padrão. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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Após efetuadas as ações principais referente a Setup e ajuste, e direcionada as ações sobre 

manutenção aos responsáveis, em maio de 2019 foi implementado os parâmetros e o Checklist 

desenvolvidos, nesse período foi realizado um acompanhamento com os colaboradores e 

efetuado treinamento nos três turnos. A Figura 34 demonstra o comportamento da 

disponibilidade após a implementação das ações principais. 

 

Figura 34 - OEE Máquina CP400-1 junho/2018 a setembro/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

No gráfico do OEE é possível identificar que nos meses de maio e agosto foi alcançada a meta 

estipulada pelo trabalho de 70%, os demais períodos apresentaram valores próximos ao 

estipulado. Para verificar se os dados são normalmente distribuídos foi realizado um teste de 

normalidade, demonstrado na Figura 35.  
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Figura 35 - Teste de Normalidade. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Na Figura 35 é visível que os dados são normalmente distribuídos de acordo com um nível de 

confiança de 95%, visto que o p-value apresentou um valor de 0,374 acima de 0,05.  

Para verificar se apresenta características de melhorias no processo em análise foi desenvolvido 

um gráfico de intervalos comparativo entre os dois cenários considerando um nível de confiança 

de 95%, importante ressaltar que o cenário após a implementação desse projeto teve uma 

amostra de 5 meses. O gráfico de intervalos é representado na Figura 36. 

 

Figura 36 - Gráfico de intervalos entre duas amostras. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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Na Figura 36 é possível identificar que houve um aumento da variabilidade das médias obtidas, 

visto que houve meses em que a meta de 70% foi alcançada e meses em que não foi atingida. 

O gráfico de intervalos demonstra que houve um aumento na média da disponibilidade e 

também evidência que a máquina possui a capacidade em atingir a disponibilidade definida 

como meta. 

De modo a identificar o grau de significâncias das melhorias implementadas, foi realizado um 

teste T unilateral a direita considerando um nível de confiança de 95%. Esse teste possibilita a 

análise do novo cenário obtido com as melhorias comparando-o com a disponibilidade definida 

como objetivo. Esse teste está demonstrado na Figura 37 e para as análises foram consideradas 

as hipóteses: 

 Hipótese nula - H0: μ=70% 

Caso o valor de p-value seja igual ou maior 0,05 não se rejeita H0.  Essa hipótese descreve 

que o novo cenário não apresenta melhorias significativas inicialmente, porém apresentam um 

potencial para manter ou aumentar disponibilidade de 70%. 

 Hipótese alternativa - H1: 𝜇 > 70%.  

Caso o valor de p-value seja menor que 0,05 rejeita-se H0 e considera-se a hipótese alternativa. 

Essa hipótese descreve que o novo cenário apresentou melhorias significativas imediatas. 

 

Figura 37 - Teste T unilateral a direita nova cenário. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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O resultado obtido nessa análise é de 0,828 para p-value para um nível de confiança de 95% 

considerando um índice de significância de 5%, portanto, não rejeita a hipótese nula. Conclui-

se que a melhoria ainda não pode ser considerada significativa, pois de acordo com o teste as 

médias do novo cenário de disponibilidade permanecem próximas a 70%, mas as ações 

realizadas demonstram um potencial de melhoria no resultado para a organização. 

 

4.5 CONTROLE (CONTROL) 

 

Para continuação desse trabalho, os autores sugerem a empresa a implementação do programa 

de premiação aos colaboradores. Esse programa tem como intuito premiar aqueles que 

alcançarem a disponibilidade sugerida no seu período dentro do mês de atuação, pois isso 

tornará um ponto de motivação e início de uma cultura na empresa, visto que os colaboradores 

se sentem lisonjeados e tendem a buscar a excelência. 

Além disso, os encarregados deverão efetuar auditorias no processo uma vez por semana para 

verificar se os operadores estão utilizando o checklist e seguindo os parâmetros estipulados, 

essas auditorias deverão resultar em um relatório e esse deverá ser encaminhado para o setor de 

excelência operacional para validação.   
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho possibilitou ampliar o campo de conhecimento prático quanto ao uso das 

ferramentas seis sigma com foco no DMAIC, essa metodologia permite uma abordagem 

completa da situação em estudo. Quanto a empresa estudada, foi vista a necessidade de 

ferramentas de melhoria de processos nas indústrias farmacêuticas, visto que essas empresas 

apresentam tendência de crescimento de mercado e necessitam de produção em alta escala e de 

um mix de produtos. 

Portanto, através do desenvolvimento deste trabalho foi identificado que é possível alcançar a 

meta estipulada de 70% de disponibilidade, pois os meses de maio e agosto superaram a meta. 

Porém, os demais meses não performaram conforme a meta porque os operadores apresentaram 

uma resistência quanto as métricas estipuladas e os métodos foram seguidos de modo 

esporádico impactando no resultado.  

No teste de hipótese t unilateral a direita realizado, a hipótese nula foi aceita, portanto, isso 

demonstra que as melhorias implementadas ocasionaram um aumento na média da 

disponibilidade, porém não apresentam uma melhoria significativa imediata sendo necessário 

ampliar o dado amostral de resultados. Logo, é crucial para a organização manter o trabalho 

desenvolvido e buscar introduzir essa cultura de melhorias entre os seus colaboradores, pois o 

trabalho apresenta um potencial de aumento de disponibilidade ao decorrer do uso adequado 

das ferramentas implementadas, além disso é fundamental que os indicadores de OEE 

apresentem as variáveis que impactam no resultado para controle e desenvolvimento de ações. 

Conclui-se que o trabalho apresentou resultados coerentes com o estipulado inicialmente, pois 

a média do novo cenário teve um aumento na sua variabilidade devido aos meses que 

ultrapassam a disponibilidade de 70%, ou seja, a máquina CP400-1 apresenta capacidade para 

manter ou aumentar a sua disponibilidade, é importante ressaltar que tiveram meses que 

atingiram a meta ou ficaram próximos. Além disso, foi demonstrada uma facilidade na 

execução das atividades porque conforme demonstrado no trabalho foi desenvolvido um 

descritivo operacional de atividades e padrões a serem seguidos que facilitou o dia-a-dia e 

reduziu a tentativa e erro de ajustes. 

Para trabalhos futuros sugere-se que a análise aconteça nas demais máquinas existentes na 

organização e que seus resultados sejam comparados e validados. É recomendado também, que 
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se apliquem as sugestões de melhorias de pessoal e processo, tendo como foco a correção e 

eliminação das quebras e paradas de máquinas. 
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ANEXO A – PLANO DE AÇÕES 5W2H 
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RESUMO 

Em um mundo onde o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, as indústrias têm 

se preocupado com questões estratégicas da produção, dentre elas, a área de manutenção. Este 

setor deve garantir a disponibilidade dos equipamentos e instalações, quando houver 

necessidade por parte da produção. A produção é um objetivo evidente da empresa, e a 

manutenção é a “ajuda para a produção”. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma proposta para um programa de planejamento e controle da manutenção e sua 

implantação em uma indústria no ramo de EPI em Cachoeira de Minas - MG. A necessidade 

da reformulação/criação do setor de manutenção surgiu como consequência das dificuldades 

que a empresa apresenta em seu setor de produção relacionado as altas taxas de falha e baixa 

disponibilidade de equipamentos críticos devido a frequência de intervenções corretivas, que 

acabam diminuindo a competitividade. Após um diagnóstico inicial sobre seu processo atual, 

foi decidido atuar no sentido de melhorar a disponibilidade dos equipamentos críticos, agindo 

de forma preventiva e preditiva, procurando diminuir o número de falhas que levam a paradas 

não planejadas e suas consequentes perdas para a organização. Foi desenvolvida uma 

metodologia de implantação de um planejamento e controle da manutenção que melhor se 

adequasse a realidade da empresa.  

Palavra chave: Manutenção. Indústria. Disponibilidade. Equipamentos. Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In a world where the labor market is increasingly competitive, industries have been 

preoccupied with strategic production issues, including the maintenance area. This sector 

should guarantee the availability of equipment and facilities, when there is a need for 

production. In this context, this paper aims to present a proposal for a maintenance planning 

and control program and its implementation in a EIS industry in Cachoeira de Minas - MG. 

The need to reformulate / create the maintenance sector arose as a consequence of the 

difficulties that the company presents in its production sector related to the high failure rates 

and low availability of critical equipment due to the frequency of corrective interventions, 

which decrease competitiveness. After an initial diagnosis about its current process, it was 

decided to improve the availability of critical equipment, acting in a preventive and predictive 

way, seeking to reduce the number of failures that lead to unplanned downtime and its 

consequent losses to the organization. A methodology was developed for the implementation 

of maintenance planning and control that best suited the company's reality. 

Keyword: Maintenance. Industry. Availability. Equipment. Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Viana (2002). A Manutenção Industrial passou por diferentes gerações. Se iniciou 

com manutenção corretiva, que reparava algo danificado. Sua segunda geração foi a 

manutenção preventiva, que que cria métodos para evitar a quebra. A terceira geração é a 

manutenção preditiva, onde usa o que há de melhor no mercado tecnológico para terem 

grandes resultados. O plano de manutenção é uma ferramenta no departamento de 

manutenção, setor composto por: conhecimento dos colaboradores, habilidades, 

disponibilidade de equipamentos, materiais ou ferramentas e dados dos equipamentos. O foco 

é sempre aumentar o tempo de produção das maquinas e diminuir paradas inesperadas 

afetando o atraso do seu produto ao cliente.  

Por definição, o planejamento ocorre antes da execução do trabalho. Fazem todo um 

levantamento da máquina, sobre horas trabalhadas, quantidades de peças produzidas e assim 

obtém um plano de ação para poder montar seu plano de manutenção. Um grupo de 

planejadores de manutenção desloca para a produção o mais rápido possível, efetuam uma 

série de atividades, tais como, analisar, identificar e reservar peças para realização do trabalho 

diário. De acordo com Filho (2006), os responsáveis pela manutenção utilizam de algumas 

áreas para executar o plano de manutenção como: quantidade de trabalho semanal executado, 

trabalho planejado mais eficientes e diminuição de trabalho prioritário. 

Em quantidade de trabalho semanal executado, os colaboradores estão focados em resolver 

todos os trabalhos solicitados. Atual dentro do planejamento e da programação semanal, 

trabalhando a todo vapor, sem dar descanso às máquinas. 

Em trabalhos planejados mais eficientes, verifica-se e certifica-se que todas as ferramentas 

necessárias para o dia de trabalho estão disponíveis antes do expediente, visando que não 

tenha perda de tempo. 

Em diminuição de trabalho prioritário, devido a um melhor planejamento e realização de 

trabalhos, as prioridades são reduzidas. Isso gera um ganho de tempo para outras atividades.  

Os planos de manutenção têm um impacto positivo na qualidade da produção. As atividades e 

disponibilidade da instalação são monitoradas, enquanto os colaboradores responsáveis pela 

manutenção executam as tarefas denominadas para cada um.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O Objetivo desta pesquisa consiste em elaborar um plano de manutenção para maquinários de 

uma empresa de médio porte de fabricação de EPI, localizado na cidade de Cachoeira de 

Minas - MG. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Melhorar autonomia do operador. 

b) Melhorar confiabilidade de todo maquinário. 

c) Criar indicadores de manutenção para as máquinas. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Devido a competitividade entre as empresas, é necessário cada vez mais foco nas áreas 

estratégicas da produção, e uma delas é a manutenção. Boa gestão da manutenção faz da 

empresa uma organização mais competitiva, com maiores probabilidades de atender os seus 

clientes. E, para isso, não basta simplesmente reparar o maquinário que quebrou ou instalar 

um novo equipamento, é necessário manter suas funções disponíveis para serem operadas no 

momento que for necessário. 

Porém, a maioria nas empresas, principalmente de pequeno e médio porte, não seguem essa 

cultura. Elas exercem apenas manutenção corretiva, muitas vezes reativa e sem planejamento 

ou análise. Dessa forma seu maquinário fica cada vez mais distante da excelência. 

Por isso é necessário esse projeto. Atingindo uma taxa considerável de redução de máquinas 

paradas e um alto índice de confiabilidade, tem-se o controle ferramental da sua linha de 

produção, evitando custos desnecessários e não atendimento dos clientes. 



10 

 

 

4 METODOLOGIA 

O trabalho utiliza uma abordagem de pesquisa, pois o estudo desenvolvido será empregado na 

realidade diária da empresa. Como Vergara (2005, p. 45), “a pesquisa aplicada é 

fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mais 

imediatos.” A atual pesquisa tem um valor muito significativo por ser realizada na realidade 

da empresa. Pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre o 

processo, inclui entrevistas e questionários sobre o todo. Difere de pesquisa documental, essa 

retira informações de registros, regulamentos, comunicações não-formais, etc. E pesquisa 

bibliográfica é baseada em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, entre outros 

(VERGARA, 2010). 

Quanto ao método, foi utilizado o pesquisa-ação, que é uma pesquisa particular onde o 

pesquisador (autores do trabalho) intervém de maneira participativa na realidade observada 

(empresa estudada).  

 

 
5 REFERENCIAL TEÓRICO 

A escolha de ferramentas e conceitos devem ser alinhados com o tipo de metodologia. 

Inicialmente é possível descrever algumas das ferramentas para serem usadas no trabalho. 

Serão ferramentas para transformação de dados em informações, análise e resolução de 

problemas. 

 Ao aprofundar nas pesquisas, métodos podem ser descartados ou acrescentados. 

“A Manutenção existe para que não haja manutenção; estamos falando da manutenção 

corretiva não planejada. Isto parece paradoxal à primeira vista, mas, numa visão 

aprofundada, vemos que o trabalho da manutenção está sendo enobrecido onde, cada vez 

mais, o pessoal da área precisa estar qualificado e equipado para evitar falhas e não para 

corrigi-las. ”(KARDEC e NASCIF, 2009). 

 

 

5.1 DMAIC 

Segundo estudo de Werkema (2002), DMAIC é uma ferramenta da qualidade que significa 

Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar. Os principais objetivos do DMAIC são 
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melhorar o processo e impulsionar a gestão da qualidade, focar no aprimoramento das 

atividades, alavancar a empresa tendo maior sucesso e destaque, entregando produtos com 

qualidade. 

Paladini (2005), diz que, DMAIC visa uma melhoria de etapas de solução de problemas em 

forma continua ajudando diretamente no processo. 

 

 
Figura 1 - DMAIC 

 
Fonte: Werkema (2002) e Paladini (2005) Adaptado 

Figura 2- Ciclo DMAIC 
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Fonte: Werkema (2002) Adaptado 

 

5.1.1 Definir 

Esta é a fase inicial da ferramenta DMAIC que tem como finalidade definir de forma 

específica e objetiva o problema alvo que será tratado. Deve-se definir uma meta possível de 

ser alcançada para atender às expectativas da direção especificamente neste trabalho, o 

processo afetado é a Manutenção Preventiva dos maquinários da empresa. Identificamos que a 

parada inesperada no processo e acredita que este pode ser o problema alvo. 

 

5.1.2 Medir 

 

Segundo Werkema (2004, P. 76), “neste ponto são levantados os resultados que devem ser 

medidos e os focos prioritários do problema.” Nesta etapa, deve-se iniciar a coleta de dados e 

estuda-los. Segundo WERKEMA (2004), o problema é desdobrado em problemas menores e 

de menor peso. Deve-se sempre estar atento ao objetivo final do projeto e à causa raiz do 

problema encontrado, a fim de encontrar as soluções necessária de acordo com cada 

maquinário. Após a priorização dos problemas, deve-se iniciar a analise e as causas da 

variabilidade. Esta análise tem como finalidade também o acompanhamento e medição do 

tempo de cada máquina que ficou parada por uma parada inesperada, permitindo que 

melhorias possam ser implementadas e resultados obtidos. 
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5.1.3 Analisar 
 

Esta etapa tem como principal foco o estudo dos dados adquiridos na fase de medição. É nesta 

fase que há uma lógica gerencial na qual a partir da definição correta do problema, as análises 

são definidas para gerar uma diretriz para o alcance da meta. Identificaremos a forma de 

estratificação para o problema, depois iremos planejar e coletar os dados, em seguida 

Prepararíamos e iriamos testar os métodos estabelecidos. Estudar as variações dos problemas 

prioritários identificados. Estabelecer a meta de cada problema prioritário, decidir entre as 

alternativas de coletar novos dados ou usar já existentes na empresa. 

Primeiramente deve-se realizar a observação do processo ao qual o problema prioritário 

está relacionado, para um melhor atendimento o fluxo e identificar as oportunidades de 

melhoria existentes. (WERKEMA, 2004, P. 52) 

 

5.1.4 Melhorar 
 

Segundo WERKEMA(2004) esta fase, busca pela a melhor solução e implanta-la, visando a 

melhoria para se alcançar tal objetivo, ideias deverão ser geradas e mapeadas através de 

fluxogramas para melhor visualização de todos os integrantes do projeto. Também deve 

realizar os projetos pilotos para as soluções propostas. Deve-se ressaltar que a análise dos 

resultados obtidos nas fases de Definição, Medição e Análise deverão ser consistentes, uma 

que vez servirão de subsídios para que a fase de Melhoria possa estar gerando mudanças que 

realmente impactem positivamente na empresa. 

 

5.1.5 Controlar 
 

Para finalizar a metodologia DMAIC e o projeto seis sigma com êxito, existe a etapa controle 

cujo objetivo, segundo WERKEMA (2004), é regular todos os processos existentes que você 

executou, aplicar medições com o intuito de monitorar o andamento dos processos e antecipar 

ações corretivas.  

Deve-se definir e implementar um plano para tomada de ações corretivas caso surjam 

problemas no processo, pois a agilidade na detecção de mudanças no comportamento do 

processo é importante para que ações corretivas apropriadas sejam tomadas e o processo 

seja corrigido sem causar grandes transtornos. (WERKEMA, 2004, p. 71). 
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Segundo Werkema (2004, p. 72) reitera que “deve-se sumarizar tudo que foi aprendido e que 

se devem recapitular todas as atividades desenvolvidas com o intuito de avaliar o modo como 

foram conduzidas, assim terá um maior conhecimento geral do processo e de todos os 

equipamentos utilizados em todas as etapas.” 

 

5.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO 
 

Pode ser um setor específico da empresa ou até mesmo um aliado a Gestão da Produção e 

Gestão de Projetos. De acordo com Viana (2008), sem um PCM, a empresa pode ter gasto 

excessivo com manutenção, sem ter os resultados que precisa. Assim que implementado, é 

possível prever as necessidades, os recursos necessários, e os resultados bons e ruins a serem 

esperados. 

De acordo com Branco Filho (2006), PCM é uma função dentro de uma empresa de qualquer 

nível que pratica o controle e programação da equipe responsável pela manutenção. 

O PCM inclui detalhes como: 

 

a) Os procedimentos de segurança para realizar as tarefas; 

b) Plano de manutenção descrito em detalhes; 

c) Recursos necessários como: mão de obra, peças de reposição, ferramentas, materiais e 

insumos. 

 

O PCM tem alguns passos a serem seguidos para implementação: 

Passo 1: Reunir dados sobre qualidade e eficiência dos processos já existentes; 

Passo 2: Produzir e manusear dados; 

Passo 3: Analisar os dados; 

Passo 4: Elaborar planos de manutenção Preventiva/Preditiva 

Passo 5: Verificar as ações, acompanhar a evolução e corrigir caso necessário. 

Algumas das categorias que fazem do PCM são: 
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5.2.1 Manutenção Corretiva 

De acordo com Filho (2017), a manutenção corretiva é como qualquer manutenção realizada 

com o objetivo de restaurar as condições iniciais. Segundo Xenos (2014), as manutenções 

corretivas podem ser exigidas por vários momentos: Uma parada inesperada no sistema, por 

exemplo, por quebra de peça; relato de problema identificado através de reclamações do 

operador; avaria no funcionamento acusada por software, etc. De acordo com França ( 2016), 

manutenções tem custo e devem sem planejadas para serem realizadas da melhor maneira. 

 

 

5.2.2 Manutenção Preventiva 

Segundo Xenos (2014), a manutenção preventiva: objetivo principal é prevenir paradas e 

falhas em diversos tipos de máquinas e equipamentos. A manutenção preventiva tem como 

foco reparar e controlar a vida útil das máquinas, é a maneira mais adequada de prevenir as 

paradas das atividades, ou seja, o método mais eficaz para as empresas repararem seus 

equipamentos de maneira programada sem afetar a produção. De acordo com pereira (2018), 

uma das vantagens de executar a manutenção preventiva é a redução de risco de quebra e 

envelhecimento das peças e máquinas, e as desvantagem é que a manutenção preventiva é 

uma das mais caras, pois precisa ser feita em um certo intervalo de tempo. 

A Manutenção Preditiva, segundo Slack (2009), é o conjunto de tarefas e atividades que só 

serão executadas quando a instalação estiver necessitando, tendo que há um monitoramento 

dos dados recolhidos anteriormente e que sejam a base para decidir a parada para efetuar a 

manutenção. 

 

5.2.3 Manutenção Preditiva 
 

Segundo Lafraia (2001), a manutenção preventiva é totalmente praticada com o objetivo foco 

de previr falhas e paradas inesperadas. Por meio de tecnologia, essa abordagem faz constantes 

medições físicas (temperaturas, vibrações, consumo de energia, etc), cada variável pode 

representar um futuro problema dependendo da sua variação. 

De acordo com Junior (2011), ela serve para mostrar a necessidade de uma manutenção 

preventiva ou até mesmo a postergação de uma manutenção preditiva que esteja acontecendo 

sem a verdadeira necessidade. 

https://www.citisystems.com.br/manutencao-corretiva/
https://www.citisystems.com.br/manutencao-industrial-como-funciona/
https://www.citisystems.com.br/restaurar-deterioracoes-equipamentos/
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De acordo com Siqueira (2002),  é mais cara e envolve grandes conceitos matemáticos, mas 

que trazem resultados diferenciados para a empresa. 

 

5.3 MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE 

De acordo com Lafraia (2002), a Manutenção Centrada na Confiabilidade se encontra na 

terceira geração da manutenção, ao lado da manutenção produtiva. 

Segundo Xenos (2014), a MCC surgiu com a necessidade de maior confiança nas decisões, 

sejam decisões de pessoas ou decisões programadas em robôs e softwares. Ela tem objetivo 

de, por meio de levantamento de dados, afirmar a maneira que algum processo deve ser 

realizado, pois é possível prever seu resultado. 

De acordo com Siqueira (2002), a MCC tem três etapas distintas. Análise, decisão e 

implementação. Em sua implementação, segue esses passos: 

a) Seleção dos Sistema e Coleta de Informações; 

b) Análise dos Modos de Falhas e Efeitos; 

c) Seleção de Funções Significantes; 

d) Seleção de Atividade Aplicáveis; 

e) Avaliação da Efetividade das Atividades; 

f) Seleção das Atividades Aplicáveis e Efetivas; 

g) Definição da Periodicidade das Atividades. 

Em cada passo, podem ser usados diferentes ferramentas de auxílio. 

 

5.4 INDICADORES DE MANUTENÇÃO 

De acordo com Siqueira (2002), indicadores tem o objetivo de, por meio de levantamento de 

dados, mostrar uma realidade de forma mais clara e objetiva, para que possibilidade análise e 

tomada de decisão. Segundo Birkinshaw e Mark (2018), sem mensurar a situação, é 

impossível gerenciar. 

Para Filho (2017), os principais indicadores de Manutenção são: 

a) MTBF – Tempo médio entre falhas. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 +  1
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b) MTTR –Tempo médio para consertar. 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

A partir desses dois, é possível partir para mais indicadores como: 

c) A – % de tempo que a máquina fica disponível para uso. 

 

       𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

d) R – % de confiabilidade  

 

              ʎ =   
1

𝑀𝑇𝐵𝐹
 

 

             𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑅) =  𝑒−ʎ ×𝑇   

 

              𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑚 𝑆é𝑟𝑖𝑒 = 𝑅1 × 𝑅2 × 𝑅3  

 

             𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =   [1 − (1 − R1) × (1 − 𝑅2) × (1 − 𝑅3) ] 

 

 

E para controle do planejamento: 

e) MPD – Cumprimento dos planos de manutenção preditiva. 

f) MP – Cumprimento dos planos de manutenção preventiva. 

 

5.5 MAPEAMENTO DE PROCESSO 

Segundo Júnior e Scucuglia (2011), ter uma visão macro de um processo, possibilita 

interpretações que auxiliem para aplicações de ferramentas de melhoria. Mapear um processo 

é nada mais que definir todas suas etapas, maquinário, fluxo de peças e utilização de mão de 

obra. 
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Ao se mapear um processo é possível identificar qual tipo de layout ele é, seja funcional, em 

linha ou em célula. Bem como identificar se são máquinas em série ou em paralelo, essencial 

para cálculos de indicadores. 

 

 

5.6 CRONOANÁLISE 

 

Segundo estudos de Tardin (2013), após ter um processo mapeado, é possível aprofundar 

mais, chegando à cronoanálise. De acordo com Talamo (2016), cronoanálise é um estudo de 

tempos e métodos para se chegar à um fator essencial do processo, o tempo padrão. Para 

Barnes (1977), o Tempo Padrão é o tempo que um funcionário treinado leva para realizar a 

atividade em seu ritmo normal e pelo método já definido. Em empresas que já possuí esse 

estudo, pode-se aproveitar do estudo e ir direto para as análises.  

A principal utilidade de cronoanálise para esse projeto, é saber quanto a programação mensal 

ficou prejudicada devido a um tempo perdido por causa de manutenção. 

 

 

 

5.7 SEIS SIGMA 
 

O Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, que tem como 

objetivo aumentar expressivamente a performance e a lucratividade das empresas, por meio 

da melhoria contínua da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação dos 

clientes e consumidores, levando em conta todos os aspectos importantes de um negócio. 

(WERKEMA, 2004, p. 27) 

 

Destaca-se que também há uma outra definição para Seis Sigma que é uma melhoria da 

qualidade por meio da redução da variabilidade dos processos e aplicação de métodos 

estatísticos e por meio de ferramentas de gestão da qualidade (GRYNA, 2001), que tem como 

característica a capacidade de ligar a melhoria de processos e ganhos financeiros. 

(SCHROEDER et al., 2007). 

Portanto “o Seis Sigma pode também ser uma filosofia de melhoria constante e da busca pela 

redução da variabilidade, além de servir como Estratégia e como Visão de levar a organização 

a ser a melhor do seu ramos de atuação.” (DUARTE, 2011, P.20) 
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Pode se dizer que Seis Sigma nada mais é que uma metodologia que visa a diminuição da 

variabilidade em uma determinada empresa a fim de aumentar a lucratividade da mesma. Para 

almejar tal objetivo, ela faz uso de algumas ferramentas estatísticas para poder analisar o que 

está influenciando na variabilidade do processo e diminui-la. 

Segundo WERKEMA (2004), para alcançar a taxa de variabilidade de um processo seis 

sigmas, altos custos estão envolvidos, portanto deve ser considerado se é viável 

economicamente despender tanto esforço tentando almejar tamanha perfeição quando, na 

maioria das vezes, um processo já gera enormes lucros para a empresa. 

 

5.8 HISTÓRIA DO SEIS SIGMA  

 

“A abordagem Seis Sigma foi desenvolvida pela Motorola na década de 80, com o objetivo de 

reduzir a taxa de falhas em seus produtos. Inicialmente, consistia na contagem de defeitos nos 

produtos e na gestão da variação e a melhoria sistemática de todos os processos.” 

(CORONADO, 2002, p. 143) 

Seis Sigma começou se popularizar na década de 90 quando em 1997 o presidente da General 

Eletric (GE) - John Welch - anunciou o maior faturamento da empresa em décadas e um lucro 

absurdo, atribuindo a esse resultado a implementação da filosofia Seis Sigma. Sem dúvidas a 

GE é uma empresa de excelência e serve de modelo para muitas outras, então com esse 

anúncio de John Welch, a metodologia ganhou significativa repercussão pelo mundo dos 

negócios. Dificilmente encontramos empresas que não possua projetos Seis Sigma 

atualmente. 

 

5.9 PARETO 

 

Segundo Koch (2015), o princípio 80/20 consiste em agrupar os problemas em ordem de 

significância e com isso definir qual deve ser atacado primeiro. Ele cita que o Gráfico de 

Pareto é a maneira matemática de fazer essa representação, pois nele, na maioria das vezes, 

vinte porcento das causas representaram 80 porcento dos problemas. 
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5.9.1 Matriz de Versatilidade 
 

De acordo com Brandão (2017), as empresas buscam um perfil específico para determinada 

atividade. Mas ao longo do tempo, o colaborador pode realizar e aprender diferentes tarefas, 

receber cursos de especialização pela empresa ou até fazer cursos fora dos ambientes fabris. 

Tudo isso contribui para uma grande versatilidade de habilidades. Ter essa versatilidade 

oficializada e organizada é de grande importância para que a empresa possa direcionar melhor 

seu pessoal e também possa investir onde for necessário. 

 

5.9.2 Plano de Manutenção 

 

De acordo com França (2016), a manutenção é uma área estratégica dos tempos modernos e 

isso deve fazer com que ela também seja modernizada. Isso que dizer que ela deve ser 

planejada e controlada, dados devem estar sempre a sua base. O plano de manutenção é a 

parte mais prática desse planejamento, pois vai definir como aplicar o estudo na atual 

realidade. 

 

6 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

6.1 APLICAÇÃO DO DMAIC 
 

O DMAIC é uma ferramenta completa de melhoria que através de estudos e métodos, 

transforma o cenário inicial em uma melhor versão. Essa ferramenta, citada no referencial 

teórico, é o mapa para aplicação das demais ferramentas do estudo. 

 

6.1.1 Definir 
 

Nessa etapa são levantadas as informações para que sejam tomadas decisões em relação a 

qual caminho seguir e porquê.  

Se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a 

mais para um local equivocado. Stephen Covey. 
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Será escolhido um setor da empresa para realizar o estudo, uma linha de produção desse setor 

e as demais justificativas para a decisão. 

 

6.1.1.1 ESCOLHA DE SETOR 

 

O setor de vendas tem os produtos separados por famílias e eles tem a meta de vendas de cada 

família. As metas crescem ao longo do ano, independente da estação. Porém, dependendo da 

época, algumas metas de vendas são batidas com mais facilidade e até correndo risco de 

serem estouras. Isso é o que acontece com os produtos impermeáveis durante o verão. Com 

maior frequência de chuvas esses produtos são muito procurados pelos clientes, e paradas 

inesperadas iriam impedir de atender esses clientes. Assim, o setor escolhido para realização 

do trabalho de gestão da manutenção é o setor de Impermeáveis. 

 

6.1.1.2 ESCOLHA DA LINHA/CÉLULA DE PRODUÇÃO 
 

Na produção, existem produtos de diferentes famílias nas células. Isso vai depender do tipo de 

material, técnicas de produção, etc. O Planejamento e Controle da Produção da Empresa de 

E.P.I.s, faz projeções mensais com seus setores separados, e mais afundo suas linhas 

separadas em diferentes células. 

A projeção é feita da seguinte forma: Preenchesse qual o percentual de vendas de determinado 

produto dentro da família no último trimestre, esse percentual multiplica a meta de vendas do 

mês e é revelado um novo valor esperado para produção do item no mês, e assim é calculado 

se a célula tem capacidade de atender as necessidades.  Existem 4 famílias diferentes dentro 

do setor de impermeáveis e 5 células diferentes. 

Abaixo, estão as linhas/células do setor de impermeáveis. A família de Capas/Jaquetas/Calcas 

é a em destaque de azul. Sua meta de vendas em agosto foi de é de 35833 itens. Algumas 

linhas estão sem percentual em relação a família, isso porque são itens semiacabados ou 

partes de processos.  
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Figura 3- Dados da empresa 

 

Fonte: Plastcor do Brasil Ltda 

 

 

Figura 4- Dados da Empresa 

 

Fonte: Plastcor do Brasil Ltda 

 

Figura 5 - Dados da Empresa 

 
Fonte: Plastcor do Brasil Ltda 
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Figura 6 - Dados da Empresa 

 

Fonte: Plastcor do Brasil Ltda 

 

 

A tabela abaixo mostra como um número menor de produtos, considerados as vezes como 

produtos padrões, são os de maiores impactos. 

 

 
Tabela 1- Proporção da Família 

Célula de Produção 
% da família 

Capas/Jaquetas/Calcas 
% 

Acumulado 
Célula 06 - (SOLDA) CAPAS DE CHUVA / Célula 09 - (SOLDA) 
COLETE 75% 75% 
Célula 08 - (SOLDA) AVENTAIS E CAPAS ESPECIAIS 19% 93% 
Célula 05 - (SOLDA) CONJUNTO, MACACAO E MOTOQUEIRO 7% 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

O gráfico de Pareto representa melhor essa relação entre os produtos e a sua proporção geral. 
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Figura 5- Proporção da Família - Pareto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

Célula (SOLDA) + CAPAS DE CHUVA, junto com apoio da Célula (SOLDA) + COLETE 

para maior produtividade, tem projeção de fabricar 26816 itens, 75% da meta.  

Célula (SOLDA) + AVENTAIS E CAPA ESPECIAL tem projeção de fabricar 6661 itens, 

18,5% da meta. 

Célula (SOLDA) + CONJUNTO, MACACAO E MOTOQUEIRO, tem projeção de fabricar 

2356 itens, 6,5% da meta.  

Devido à grande representatividade da Célula 06 e Célula 09 para a família, essas foram 

escolhidas para realização do trabalho.  

 

6.1.1.3 LAY-OUT DO SETOR 
 

A seguir um Lay-Out do setor de Impermeáveis, as máquinas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 

4B, 5A e 6A, destacam em amarelo, são as responsáveis pelos produtos escolhidos para a 

execução do trabalho. 
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Figura 6 - LAY OUT 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

As Capas Forradas Amarelas Plastcor, 964 e Worker, são idênticas, mudando somente as 

embalagens. As Capas Forradas Amarelas Proteplus têm um desenho pouco diferente, mas 

nada significativo para mudança de processo. 

 

Para se fazer uma capa de chuva, no processo de solda, é necessário:  

a) Soldar bordas do corpo 

b) Soldar braços ao corpo 

c) Fechar Braços 

d) Fechar Toucas 

e) Soldar toucas ao Corpo 

Nas máquinas 1, 2, 3 são feitas na maior parte do dia os processos a, b, c. As máquinas 6 e 5 

fazem o processo d. As máquinas 4 realizam o processo e na maior parte do dia e no início do 

dia dão apoio aos processos a, b e c. 
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Não é possível deixar as duas linhas totalmente paralelas, pois a máquina 6 solda mais toucas 

que a máquina 5. 

Abaixo um diagrama em blocos representando esse trabalho: 

 

 

 
Figura 7- FLUXO DO TRABALHO 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6.1.2 Medir 
 

A segunda etapa do trabalho consiste em fazer um levantamento de dados, essa etapa é o 

MEDIR. Após se ter um foco, é possível fazer um levantamento de dados bem direcionado ao 

objetivo do trabalho e ao local escolhido. Levantas dado é essencial, sem medir é impossível 

realizar qualquer tipo de gestão. Uma empresa que não mede não sabe sua situação. Além 

disso, decisões tomadas com base em dados imprecisos ou insuficientes podem levar a 

grandes consequências. 

 

A empresa escolhida é uma filial, é uma empresa com grande potencial, de médio porte e que 

está crescendo. O setor de impermeáveis começou a levantar dados de paradas de máquina no 

mês de agosto, e esses dados serão usados no trabalho. 
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6.1.2.1 PARADAS DE MÁQUINAS 
 

Os colaboradores dessas máquinas anotam quando tem um tipo de parada, anotam o motivo e 

por quanto tempo. Esses dados foram filtrados somente em paradas causadas por problemas 

de manutenção com repetibilidade e foram levados ao Excel, os problemas foram: 

 

a) Não solda 

b) Queima do material 

c) Outros (Considerados somente problemas voltados para manutenção) 

 

Paradas esporádicas de qualquer natureza ou paradas por outros motivos não foram 

considerados, pois o intuito e definir, por exemplo, qual a melhor máquina de se trabalhar por 

meio de indicadores de probabilidades. 

Esses são os dados de paradas pelos motivos acima no mês de agosto: 

 
Tabela 2 - Máquina 1-A 

 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 
Máquina 1 - A 02/ago 1 14:00:00 14:43:00 00:43:00 
Máquina 1 - A 09/ago 1 08:00:00 08:15:00 00:15:00 
Máquina 1 - A 13/ago 1 10:30:00 10:40:00 00:10:00 
Máquina 1 - A 21/ago 1 08:00:00 08:07:00 00:07:00 
Máquina 1 - A 28/ago 1 13:30:00 13:45:00 00:15:00 

Fonte: Dados da Empresa 

 

Tabela 3 - Máquina 1-B 

 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 
Máquina 1 - B 02/ago 1 14:50:00 15:55:00 01:05:00 
Máquina 1 - B 09/ago 1 08:00:00 08:15:00 00:15:00 
Máquina 1 - B 13/ago 1 10:30:00 10:40:00 00:10:00 
Máquina 1 - B 21/ago 1 08:00:00 08:07:00 00:07:00 
Máquina 1 - B 23/ago 1 08:00:00 08:25:00 00:25:00 
Máquina 1 - B 23/ago 1 09:15:00 09:25:00 00:10:00 
Máquina 1 - B 28/ago 1 13:30:00 13:45:00 00:15:00 

Fonte: Dados da Empresa 
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Tabela 4- Máquina 2-A 

 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 

Máquina 2 - A 20/ago 1 07:10:00 07:20:00 00:10:00 
Fonte: Dados da Empresa 

 

Tabela 5 - Máquina  2-B 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 
Máquina 2 - B 13/ago 2 08:25:00 08:30:00 00:05:00 
Máquina 2 - B 13/ago 2 08:35:00 09:30:00 00:55:00 
Máquina 2 - B 20/ago 1,2 06:00:00 06:30:00 00:30:00 
Máquina 2 - B 20/ago 2 06:45:00 07:05:00 00:20:00 
Máquina 2 - B 29/ago 1 15:17:00 15:35:00 00:18:00 

Fonte: Dados da Empresa 

 

Tabela 6 - Máquina 3-A 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 
Máquina 3 - A - - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Fonte: Dados da Empresa 

 
Tabela 7 - Máquina 3-B 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 
Máquina 3 - B 09/ago 1 08:00:00 08:30:00 00:30:00 
Máquina 3 - B 12/ago 2 10:55:00 11:45:00 00:50:00 
Máquina 3 - B 23/ago 2 10:00:00 10:30:00 00:30:00 
Máquina 3 - B 27/ago 10 15:40:00 16:00:00 00:20:00 

Fonte: Dados da Empresa 

 

Tabela 8 - Máquina 4-A 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 

Maquina 4 - A 27/ago 1 07:55:00 08:00:00 00:05:00 

Maquina 4 - A 27/ago 1 08:00:00 08:15:00 00:15:00 

Maquina 4 - A 28/ago 1 07:45:00 08:00:00 00:15:00 
Fonte: Dados da Empresa 

 

 
Tabela 9 - Máquina 4-B 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 

Maquina 4 - B - - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
Fonte: Dados da Empresa 
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Tabela 10 - Máquina 5-A 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 

Maquina 5 - A - - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 

Fonte: Dados da Empresa 

 

Tabela 11 - Máquina 6-A 

Máquina - Lado Data  Motivo Inicio Fim Total 

Maquina 6 - A 06/ago 2 07:15:00 08:30:00 01:15:00 
Fonte: Dados da Empresa 

 

6.1.2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ATUAL 
 

Atualmente, o maquinário recebe manutenção preventiva 1 vez ao trimestre. É realizado 3 

ações de prevenção. 

 

a) Regulagem dos bicos de acionamento; 

b) Limpeza Geral; 

c) Desmontagem da máquina e reaperto dos parafusos. 

 

Maquina 1: Realizado: 25/07/19  

                   Próxima: 25/10/19 

 

Maquina 2: Realizado: 12/08/19 

                   Próxima: 12/11/19 

 

Maquina 3: Realizado: 19/08/19 

                   Próxima: 11/08/19 

 

Maquina 4: Realizado: 21/08/19 

                   Próximo: 21/11/19 

 

Maquina 5: Realizado: 25/07/19 

                   Próximo: 25/10/19 

 

Maquina 6: Realizado: 25/07/19 

                   Próximo: 25/10/19 
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6.1.3 Analisar 
 

6.1.3.1 INDICADORES DE MANUTENÇÃO 
 

Com base nas informações coletadas sobre paradas de máquinas nas Linhas de Capa de 

Chuva Padrão, foram calculados os indicadores de manutenção MTBF, MTTF, 

Disponibilidade e Confiabilidade e Confiabilidade Geral. Os indicadores são importantes, 

pois apresentam uma informação rápida com base em dados. 

As fórmulas usadas foram as seguintes: 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 +  1
 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

 

ʎ =   
1

𝑀𝑇𝐵𝐹
 

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑅) =  𝑒−ʎ ×𝑇   

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑚 𝑆é𝑟𝑖𝑒 = 𝑅1 × 𝑅2 × 𝑅3  

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =   [1 − (1 − R1) × (1 − 𝑅2) × (1 − 𝑅3) ] 

 

𝐶𝑀𝐹 =  
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

𝐻𝐻 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎çã𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 

 

 

6.1.3.2 APLICAÇÃO DOS INDICADORES 
 

Os indicadores foram alimentados com os dados coletados na empresa durante 22 dias úteis e 

entregaram o resultado apresentado na tabela a seguir. 

Tabela 12 - Indicadores 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O indicador MTBF indica qual o tempo médio de funcionamento da máquina sem que haja 

uma quebra. O indicador MTTR indica qual o tempo médio de reparo. A Disponibilidade é o 

percentual do tempo que ela ficou disponível. A Confiabilidade é a probabilidade da máquina 

funcional em determinado período sem que ocorra nenhuma parada. 

Por exemplo: a máquina 1A paradas em média a cada 29:05 horas (3,64 dias) de 

funcionamento e leva em média 18 minutos para voltar a funcionar. Sua disponibilidade é de 

98,98%. A Confiabilidade dela depende da quantidade de dias, trabalhar um dia tem 

Máquina MTBF MTTF Disponibilidade 
Confiabilidade 

1 dia 
Confiabilidade 

5 dias 
Confiabilidade 

22 dias 

1A 29:05:00 0:18:00 98,98% 75,95% 25,27% 0,24% 
2A 87:55:00 0:10:00 99,81% 91,30% 83,36% 13,51% 
3A 176:00:00 0:00:00 100,00% 95,56% 91,31% 36,79% 
1B 21:41:38 0:21:00 98,41% 69,16% 15,82% 0,03% 
2B 28:58:40 0:25:36 98,55% 75,88% 57,57% 0,23% 
3B 34:46:00 0:32:30 98,47% 79,44% 63,12% 0,63% 
4A 43:51:15 0:11:40 99,56% 83,32% 69,43% 1,81% 
4B 176:00:00 0:00:00 100,00% 95,56% 91,31% 36,79% 
5A 176:00:00 0:00:00 100,00% 95,56% 91,31% 36,79% 
6A 87:22:30 1:15:00 98,59% 91,25% 83,27% 13,34% 

Média 86:10:00 0:19:23 99,24% 85,30% 67,18% 14% 

   

Confiabilidade 
Geral 

99,18% 96,27% 17,16% 
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confiabilidade de não ter problemas de 75,95%, cinco dias 25,27% e vinte e dois dias apenas 

0,24% de chances de não ter nenhuma parada. 

A média de Confiabilidade para 22 dias é de 14 %, mas a confiabilidade geral para 22 dias é 

de 17,16%, pouco maior devido a itens em paralelo que garantem que o sistema continue 

funcionando mesmo com uma produção menor.  

CMF não apareceu nessa tabela devido a empresa não ter controle dos gastos com 

manutenção, mas seria o percentual do faturamento destinado a gastos com manutenção. 

HH não apareceu na tabela devido a empresa não ter controle do tempo dedicado a cada 

atividade, mas seria o percentual de tempo em atividade preventivas, corretivas, etc.  

Produtividade não apareceu na tabela devido a empresa não ter controle do tempo de 

produção dos colaboradores da manutenção. 

A falta de dados para gerar esses indicadores realça ainda mais a necessidade de uma gestão 

da manutenção na empresa. 

 

6.1.3.3 ANÁLISE DOS INDICADORES 
 

Para se fabricar as Capas de Chuva com a configuração que atinge maior produtividade, é 

necessário o uso de várias máquinas e não apenas uma, dessa forma é preciso tomar decisões 

em cima de indicadores que usem informações de todas as máquinas ao mesmo tempo, esse 

indicador é a Confiabilidade. 

Quanto maior a confiabilidade, melhor. Para análise será o usado o seu inverso, a 

Inconfiabilidade. Quanto maior a inconfiabilidade de um processo, maior a chance de 

ocorrerem problemas. 
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Tabela 13 - Inconfiabilidade 

Inconfiabilidade 
1 dias 

Inconfiabilidade 
2 dias 

Inconfiabilidade 
22 dias 

24,05% 74,73% 99,76% 

8,70% 16,64% 86,49% 

4,44% 8,69% 63,21% 

30,84% 84,18% 99,97% 

24,12% 42,43% 99,77% 

20,56% 36,88% 99,37% 

16,68% 30,57% 98,19% 

4,44% 8,69% 63,21% 

4,44% 8,69% 63,21% 

8,75% 16,73% 86,66% 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Como mostra o gráfico abaixo, a máquina com maiores probabilidades de parar por 

problemas de manutenção é a máquina 1B. 

 

Figura 8 - Probabilidade diaria de paradas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A tabela abaixo mostra o tempo de paradas total de cada máquina: 

 

Tabela 14 - Tempo total de paradas de cada máquina 

Máquina 
Tempo 
Parada 

R1A: 01:30:00 

R2A: 00:10:00 

R3A: 00:00:00 

R1B: 02:27:00 

R2B: 02:08:00 

R3B: 02:10:00 

R4A: 00:35:00 

R4B: 00:00:00 

R5A: 00:00:00 

R6A: 01:15:00 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A melhor maneira de enxergar por onde começar a resolver os problemas é evidenciando 

quais partes dele são mais significativas para o todo. Na tabela abaixo os tempos mais 

significativos estão ao topo. 

 

Tabela 15 - Tempos significativos de parada 

Máquina 
Tempo 
Parada 

% % Acumulado 

R1B: 02:27:00 24% 24% 

R3B: 02:10:00 21% 45% 

R2B: 02:08:00 21% 66% 

R1A: 01:30:00 15% 80% 

R6A: 01:15:00 12% 93% 

R4A: 00:35:00 6% 98% 

R2A: 00:10:00 2% 100% 

R3A: 00:00:00 0% 100% 

R4B: 00:00:00 0% 100% 

R5A: 00:00:00 0% 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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O Gráfico de Pareto ilustra como algumas máquinas representam a maioria dos problemas. As 

máquinas R1B, R3B e R2B representam 66% dos problemas dessa linha. 

 

Figura 9 - Percentual de cada máquina dentre as paradas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

6.1.4 Melhorando 
 

 

Todas áreas da empresa devem trabalhar produzindo algo de valor. A produção produz 

produtos, PCP produz planejamento e controle, gestores produzem a execução das atividades 

e manutenção deve produzir confiabilidade nas máquinas. 

Mas isso só é possível quando se trabalham dentro de um planejamento. Se as atividades não 

estiverem planejadas e sendo realizadas de maneiras sistemáticas, a chance de a produtividade 

ser alta é muito pequena, acaba se tornando uma rotina de apagar incêndios e muito 

desperdício acontece entre as atividades que agregam valor. 
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Figura 10 – Possibilidades sem Planejamento 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

As empresas podem acreditar que não tem colaboradores suficientes para se fazer uma 

manutenção produtiva, mas a realidade é que falta é Planejamento de Controle das atividades, 

ou seja, um PCM 

O PCM é essencial para a empresa, é preciso ter planejamento e controle para o melhor 

aproveitamento desses recursos. Mas, antes de se praticar PCM é necessário conhecer seus 

recursos físicos e humanos e a rotina de trabalho de seus colaboradores. Após traçado esse 

perfil de manutenção, podem ser feitos os planos de manutenção e a medida que forem 

surgindo mudanças, o plano pode ser ajustado a nova realidade. 

 

6.1.4.1 INVENTÁRIO DA MANUTENÇÃO 

 

É preciso saber quais são os recursos disponíveis antes de se programar qualquer atividade. E 

isso não significa somente saber qual ferramenta está à disposição, mas também saber se a 

ferramenta está dentro dos padrões de uso, pois ferramentas em estados ruins são 

improdutivas e podem danificar ao invés de reparar. 
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Um inventário pode ser feito rapidamente, após ele se tem uma visão da quantidade e tipo de 

ferramental que a empresa possui e se, é necessário descartar ou comprar novos. 

Figura 11 – Inventário 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6.1.4.2 MATRIZ DE VERSATILIDADE 
 

Segundo Brandão (2017), o preenchimento pode ser feito em uma simples planilha do Excel e 

pode ser feito preenchendo o nome do colaborador, qual o grau de competência dele de 1 a 5 

em cada atividade, e no final a soma de todas as notas classificando o nível de geral do 

colaborador. 
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Figura 12 - Matriz de Versatilidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6.1.4.3 APONTAMENTO DAS ATIVIDADES 
 

Identificar de maneira estratificada e precisa o percentual gasto com cada atividade, só é 

possível se for feito por um observador externo e especialista como por exemplo um 

profissional de cronoanálise. Porém, o foco da empresa não é a manutenção, por mais que seja 

uma área estratégica, ainda sim seria melhor direcional um cronoanálista a áreas como a 

produção.  

Mas ainda assim é possível fazer gestão e planejamento, as atividades podem ser agrupadas e 

observadas pelo gestor de maneira mais superficial. Ao invés de 10 atividade, ele pode 

agrupar isso em 3 ou 4 atividades para facilitar sua gestão. 

Uma ferramenta simples e muito eficiente é o apontamento. Primeiro a empresa precisa traçar 

o seu perfil, para depois poder escolher qual é a maneira mais produtiva dela atuar. 

Uma planilha básica para ela se conhecer, é uma planilha por profissional, onde ele escreve 

qual setor estava atendendo, se atividade era preventiva ou corretiva, o tempo gasto e os 

detalhes. 
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Figura 13 - Apontamento das atividades 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Uma empresa que tem a maioria de suas atividades sendo tarefas corretivas e não preventivas, 

está correndo sério risco de ter uma parada na produção que ela não consiga corrigir a tempo e 

a suas metas seriam gravemente prejudicadas. 

 

6.1.4.4 PLANO DE MANUTENÇÃO 

 
Após levantamento dos cursos da manutenção, ela pode iniciar seu plano de manutenção. 

Conforme já descrito este trabalho tem como objetivo, com base do estudo e percepção da 

realidade da empresa em questão, desenvolver um planejamento e controle da manutenção 

que se adeque da melhor forma às características dessa empresa, de modo que o planejamento 

e controle da manutenção tenha boa aplicabilidade. Dessa forma, foi definida uma 

metodologia de implantação adequada à empresa.  
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Como foi informada no item DEFININDO, a área de impermeáveis foi destacada como setor 

a ser priorizada, devido apresentar maior demanda em época de chuva e necessidade 

constante da manutenção, por conta de suas constantes quebras e falhas, levando a uma baixa 

disponibilidade. Portanto, também é decido desenvolver o presente trabalho nessa área.  

Por se tratar de uma indústria familiar de médio porte, os focos acabaram sendo ligados a 

questões financeiras diretas, e até o momento não se conseguiu desenvolver um sistema de 

programação e controle da manutenção que visasse melhorias dentro da organização.  

 

6.1.4.5 ESTUDO DA EMPRESA  
 

Para entender a realidade da empresa e estabelecer uma estrutura para o modelo de 

manutenção, foram seguintes as etapas nos itens anteriores:  

- Entrevistas com pessoas envolvidas na fábrica: encarregados e operadores. Através das 

entrevistas foi possível entender como a área está estruturada e os motivos pelos quais não 

haver um modelo de controle de manutenção;  

- Análise do processo produtivo: foram coletadas dados e informações importantes do 

processo, e através dos dados coletados foi feito uma análise onde foi possível determinar a 

necessidade de inspeções e manutenções;   

- Registro e análise das informações adquiridas: análise de todos os dados levantados pelas 

etapas anteriores visando a montagem de uma proposta de controle da manutenção. 

 

Com a conclusão do estudo feito na empresa, notou-se que os problemas enfrentados no 

cotidiano da empresa estão em função da falta de um programa de planejamento e controle da 

manutenção. Dentre os problemas identificados, é possível citar: 

a) Baixa produtividade devido as falhas constantes; 

b) Tempos de parada muito extenso para efetuar a manutenção; 

c) Inexistência de um controle de manutenção e uma manutenção preventiva eficiente 

eficaz; 

d) Ausência de ordens de serviço de manutenção, gerando confusão no momento do 

mecânico executar o reparo;  
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e) Ausência de documentação técnica dos equipamentos;  

f) Ausência de um histórico da manutenção de cada equipamento de maneira 

formalizada, pois não são oficializadas as anotações feitas nos serviços. 

 

Identificados todos esses problemas encontrados na empresa, fica claro o atual cenário da 

manutenção: sem planejamento e sem informações, há uma necessidade em se desenvolver e 

aplicar uma proposta de manutenção, onde haja uma programação, controle e 

acompanhamento da manutenção, visando sempre a produtividade constante, reparando todos 

os tipos de defeitos encontrados.  

 

6.1.4.6 DEFINIÇÃO DAS ETAPAS DA METODOLOGIA 
 

 Após o estudo na empresa, e identificada a necessidade de implantação de um controle e 

planejamento da manutenção, foi elaborada uma metodologia, proposta em 5 etapas, a saber:  

a) Etapa 1: Cadastro de todos os equipamentos utilizados na produção da empresa;  

b) Etapa 2: Criação de ordens de serviço de manutenção;  

c) Etapa 3: Desenvolvimento de um sistema de banco de dados, que armazene histórico, 

custos e materiais utilizados para manutenção de cada equipamento;  

d) Etapa 4: Concepção de um planejamento para manutenção preventiva; 

e) Etapa 5: Definição dos indicadores para controle de desempenho da manutenção.  

 

Logo, foi proposto algo que estivesse no alcance da empresa e que fosse de fácil 

aplicabilidade com a finalidade de manter a mesma quantidade de funcionário. As etapas 1 e 

2, foram apresentadas ainda dentro do tópico MELHORANDO, as etapas 3, 4 e 5 foram 

apresentadas no tópico CONTROLANDO.  
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6.1.4.7 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ETAPAS 
 

a) CADASTRO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS UTILIZADO 

A primeira etapa da metodologia foi o cadastro de cada equipamento, que tem a finalidade de 

registrar um grande número de dados dos equipamentos, possibilitando um rápido acesso a 

qualquer informação relacionada a máquina desejada. 

 

b) CRIAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO 

A segunda etapa consistiu na criação e elaboração de ordens de serviço de manutenção, onde 

será possível montar um histórico de cada máquina, sendo de grande importância para a 

organização e alimentação do sistema de manutenção.  

 

c) DESENVOLVIMENTO DE UM BANCO DE DADOS 

A terceira etapa consistiu na criação de um banco de dados, que tem o objetivo de introduzir 

todos os dados coletados e armazenagem. Desta forma, é possível manter um controle de tudo 

que está incluso no sistema, também será possível manter um histórico de tudo o que foi 

realizado em cada equipamento, quando foi realizado, qual o custo, os motivos de parada para 

manutenção, tempos de paradas e possibilita os cálculos dos índices de desempenhos da 

manutenção. Permite aos responsáveis, uma visão ampla do cenário de manutenção. Serve de 

base para a tomada de decisões, podem proporcionar aumento da rentabilidade, utilização 

mais eficiente dos recursos de mão de obra e materiais e melhoria no desempenho e 

confiabilidade dos equipamentos.  

 

d) CONCEPÇÃO DE UM PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

PREDITIVA 

 A quarta etapa consistiu do planejamento da manutenção, que visa estabelecer um controle 

no setor de manutenção, bem como preservar o bom funcionamento das máquinas utilizadas, 

sempre visando uma produção de qualidade sem perdas de tempo ou de produtos. Desta 
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forma, os equipamentos e instalações devem ser mantidos em condições de funcionamento 

atendendo a programação da produção.  

e) DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO 

 A quinta e última etapa da metodologia proposta, foi a definição dos indicadores de 

desempenho, que possuem a função de avaliação do desempenho do setor de manutenção, 

com a finalidade de medir e indicar se o caminho que estamos percorrendo está correto e se há 

necessidade de melhoria em alguma etapa, visando sempre entregar produtos de qualidade, 

agregando valor à organização. 

f)  CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS 

 Nosso trabalho foi desenvolvido no setor produtivo de impermeáveis para (SOLDA) CAPAS 

DE CHUVA, composto por 10 maquinários. Assim, se fez a identificação das 10 máquinas, 

gerando 10 códigos diferentes. Visando a simplificação, foram utilizados códigos 

alfanuméricos, por possuírem maior amplitude de números. Desta forma, o código contém o 

tipo de equipamento.  

Figura 14 - Cadastro das Máquinas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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g) CRIAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

 

 A ordem de serviço é importante para o sistema de manutenção, pois através dela é possível 

montar um histórico de cada máquina e oficializar o trabalho realizado pela manutenção. Na 

empresa, as intervenções de manutenção são realizadas sem nenhum pedido ou registro 

oficial. 

Quando acontece alguma falha em um equipamento, ou quando acontece a parada 

completamente do maquinário, o operador aciona o seu supervisor para analisar o que ocorreu 

e escolher a melhor alternativa para solucionar o problema ou informar a manutenção que 

precisa de auxílio.  

É necessária mudança de cultura como sendo uma parte importante da estruturação o do 

planejamento da manutenção, possibilitando criação de histórico formalizado. Como segunda 

etapa da metodologia proposta, foi criada uma ficha de ordem de serviço da manutenção.  

A ordem de serviço criada contém as seguintes informações:  

- Numeração da Ordem; 

- Setor; 

- Nome do equipamento;  

- Código do equipamento;  

- Descrição da falha constatada; 

- Nome e assinatura do operador 

- Data e hora da falha; 

- Descrição do serviço executado; 

- Materiais necessários; 

- Observações adicionais (caso houver); 

- Nome e assinatura do executante do serviço; 

- Data e hora do início e do término do serviço. 
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Figura 15 - Ordem de serviço 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A partir da falha de um determinado equipamento, o supervisor da linha deve pegar uma 

ordem de serviço, preencher manualmente o campo, e encaminhá-la ao responsável avisando 

que o equipamento precisa ser verificado. Após toda ordem ser totalmente preenchida ela irá 

ser arquivada em um armário onde vão se encontrar todos os documentos da manutenção. 

 

6.1.5 Controlar 
 

Inúmeras melhorias podem ser sugeridas para a execução das atividades. Porém, se não 

houver um controle, com o tempo essas melhorias podem aos poucos serem deixadas de lado 

e a empresa perder o caminho de evolução que estava seguindo. 

6.1.5.1 DESENVOLVIMENTO DE UM BANCO DE DADOS 
 

Como a empresa em estudo neste trabalho se enquadra como uma empresa de médio porte, é 

interessante que se trabalhe num primeiro momento, com planilhas em Excel e arquivos em 

Word. Além de serem mais simples e fáceis de lidar, não geram nenhum custo adicional para 

a empresa. 

DATA DATA
HORA: HORA:

TERMINO
__/__/__
__:__

__/__/__
__:__

INICIOEXECUTADO	POR:

OPERADOR: HORA: DATA:

MAQUINA: SETOR:

MOTIVO	DA	FALHA:

LOGO	

DA

	EMPRESA
ORDEM	DE	SERVICO

NUMERO	DA		ORDEM
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Foi elaborada em Excel, uma planilha com a intenção de armazenar dados que são informados 

por colaboradores, através das ordens de serviço. Desta forma, é possível manter um histórico 

de tudo o que foi realizado em cada equipamento. Com estas informações, fica visivelmente 

melhor para analisar os gráficos gerados pela planilha, sendo de forma simples para que todos 

os colaboradores consigam interpretar. 

Figura 16 - Registro de OS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A avaliação desse controle é por parte do supervisor ou gerente e serve de base para a tomada 

de decisões que podem ter um aumento da rentabilidade dos equipamentos. 

 

6.1.5.2 CONCEPÇÃO DE UM PLANEJAMENTO PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA 
 

Essa etapa é considerada fundamental para a mudança de conceito de manutenção da 

empresa, pois busca associar a manutenção preventiva com base nos dados de paradas de 

máquinas. Para essa etapa, será escolhido o equipamento mais crítico do setor para serem 

elaboradas atividades de rotina com maior frequência de manutenção.  

Foram mantidas as etapas de manutenção preventiva realizadas pela empresa, porém com 

datas baseadas em indicadores estatísticos de manutenção. Baseadas no conceito de TPM, 

conclui-se que a manutenção não deve ser preventiva somente durante três meses, sendo que o 

tempo médio de bom funcionamento é muito inferior a esse. 
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Como o MTBF foi medido em apenas um mês, na linha de (SOLDA) CAPAS DE CHUVA, 

seguiu o seguinte raciocínio: 

a) Máquinas com 22 dias de bom funcionamento são melhor referência: Manteve 

Preventiva a cada três meses, ou seja, 66 dias uteis. 

b) Preventiva das demais foi considerada proporcional a esse valor de 66 dias assim 

como MTBF proporcional a 22 dias. Por exemplo: 

a) Se MTBF = 22 dias, preventiva 66 dias. 

b) Se MTBF = 11 dias, preventiva 33 dias. 

c) Se MTBF = 6 dias, preventiva 17 dias. 

d) Se MTBF = 3 dias, preventiva 8 dias. 

e) Se MTBF = 1 dias, preventiva 4 dias. 

 

Figura 17 - Dias para manutenção preventiva 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Já existe um papel em cada máquina onde é marcado a manutenção preventiva. Esse 

documento deve ser readequado e a manutenção realizada com determinada frequência de 

acordo com seu MTBF.  
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Figura 18 - Registro de máquinas de manutenção preventiva 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6.1.5.3 DEFINIÇÃO DE INDICADORES PARA DESEMPENHO DA 

MANUTENÇÃO 

 

A cada trimestre, devem ser atualizados os indicadores. Com os novos valores, devem ser 

feitas análises e atualizado as tarefas, como por exemplo, a quantidade de dias entre as 

manutenções Preventivas. Surge a possibilidade de um novo indicador, o CMF, pois a 

empresa terá o registro de custo em sua planilha de Registro de OS. 

Os indicadores serão: 

a) MTBF 

b) MTTR 

c) Disponibilidade é o percentual do tempo que ela ficou disponível 

d) Confiabilidade 

e) Confiabilidade Geral 

f) CMF  
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7 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir a possibilidade de a empresa aplicar a instruções aqui elaboradas. Pois, para 

realizar determinado estudo, foram levadas em consideração as condições reais da empresa, 

seus dados, sua cultura, sua estrutura, sua localização e a opinião de seus colaboradores.  

O cadastro individual de cada equipamento e o registro de suas ocorrências tanto ao lado da 

máquina dentro da produção, quanto em sua ficha única na manutenção, possibilita um 

histórico. 

A criação das ordens de manutenção formaliza o trabalho de seus colaboradores, direciona ao 

problema real e cria reponsabilidade em quem solicita e em quem atende. 

O desenvolvimento de um banco de dados, em longo prazo, servirá de base para que a 

diretoria da empresa decida se é necessária uma mudança brusca de investimento de 

tecnologia na empresa ou se é necessário apenas alguns ajustes. 

Coma manutenção preventiva organizada de acordo com a necessidade de cada máquina, 

espera-se que o trabalho seja feito de maneira mais produtiva, pois se sabe o quanto de 

energia deve estar dedicado a cada item. Assim como o mercado exige uma demanda 

diferente para cada produto, produção solicita também uma demanda diferente de manutenção 

para cada maquinário. 

Esse trabalho é prova de que a teoria e a prática andam juntas. Equivocam-se aqueles que 

dizem que na prática a teoria não funciona. A teoria funciona sim, basta que os profissionais 

envolvidos tenham a percepção de qual conceito deve ser aplicado a cada situação e fazer os 

ajustes necessários àquelas particularidades. 

É recomendado que se mantivesse parcerias entre empresas e universidades. A melhoria 

contínua é a filosofia que matem as empresas e as universidades no mercado. Quanto mais 

próximas elas andarem juntas, maior é a chance de sucesso. 
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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo realizar o estudo de caso no PROINTEC Incubadora 

Municipal de Empresas de Santa Rita do Sapucaí, localizada ao Sul de Minas Gerais, com 

intuito de apresentar o atual ecossistema do empreendorismo inovador do município, onde foi 

identificados os mecanismos e interações das empresas e empreendedores, com base no estudo 

das ferramentas aplicáveis no sistema de incubação de empresas, através de pesquisa em campo, 

e com formulários enviados para as incubadoras locais e para os empreendedores das empresas 

incubadas. No qual pode-se observar a importância do apoio das incubadoras de empresas para 

os empreendedores, desde a ideia inicial do prjeto até a graduação das empresas. A metodologia 

utilizada fundamentou-se em pesquisa de campo, descritiva e exploratória, com exposição do 

atual cenário das incubadoras de empresas do município. O trabalho contribuiu para o estudo e 

identificação da participação das incubadoras no processo de desenvolvimento empreendedor e 

ações para o fortalecimento das empresas nascentes, capaz de fomentar e potencializar a atuação 

das incubadoras em prol do desenvolvimento local e regional.   

 

Palavras-chave: Incubadoras de empresas. Processo empreendedor. Processos de incubação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research aimed to conduct the case study in the PROINTEC Municipal Business Incubator 

of Santa Rita do Sapucaí, located in the south of Minas Gerais, with the aim of presenting the 

current ecosystem of innovative entrepreneurship in the city, where the mechanisms and 

interactions of companies and entrepreneurs, based on the study of the applicable tools in the 

business incubation system, through field research, and with forms sent to local incubators and 

entrepreneurs of incubated companies. In which we can see the importance of supporting 

business incubators for entrepreneurs, from the initial idea of the project to the graduation of 

companies. The methodology used was based on field research, descriptive and exploratory, 

with exposure of the current scenario of business incubators in the city. The work contributed 

to the study and identification of the incubators 'participation in the entrepreneurial 

development process and actions to strengthen the start-up companies, capable of fostering and 

enhancing the incubators' performance in favor of local and regional development. 

 

Keywords: Business Incubators. Entrepreneurial process. Incubation processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Rocha, (2011) o sistema de incubação de empresas no mundo existe 

aproximadamente há 70 anos. No Brasil, há cerca de 30 anos ocorreu a implantação desta 

modalidade de desenvolvimento de empresas. Este sistema tem mostrado sua eficácia no apoio 

à novos empreendimentos inovadores, para que sejam criados com solidez, aumentando o 

número de novas empresas inovadoras bem-sucedidas. O sistema de incubação de empresas 

começou nos Estados Unidos da América (EUA), nos anos de 1959, por Joseph Mancuso, com 

a abertura da Batavia Industrial Center, na cidade de Batavia, Nova Iorque. Esse processo de 

incubação teve sua expansão na década de 1980 nos EUA, e logo se espalhou pelo Reino Unido 

e Europa em diversos formatos diferentes, tais como: centros de inovação, parques 

tecnológicos, polos de pesquisas, dentre outros. O conceito de sistema de incubação levou cerca 

de 3 anos para alcançar solo brasileiro, em meados dos anos 1980. Apesar do país iniciar esse 

sistema com um atraso de alguns anos, foi desenvolvida uma cultura própria, com suas 

particularidades, tornando-se exemplo para o mundo. A National Business Incubation 

Association relata que existem cerca de 7.000 incubadoras no mundo. Essa expansão das 

incubadoras de empresas se deu em 1980, sendo que em 2006 seu número na América do Norte 

subiu de 12 para 1400; na Europa Ocidental em 2002 identificaram-se cerca de 900 ambientes 

de incubação; no Reino Unido o número de incubadoras foi de 25 para 270 de 1997 até 2005.      

Nos países desenvolvidos a atividade de incubação não tem se limitado; esses ambientes cada 

vez mais vêm sendo incorporados e ganhando peso, aumentando assim o interesse por suporte 

financeiro por parte de grandes organizações globais como a Organização das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e o Banco Mundial. Desde 2011, estes ambientes 

de inovação vêm tomando novas formas, novos modelos vêm nascendo, tais como incubadoras 

virtuais de empresas. As incubadoras estão levando recursos de grandes centros de atividades 

para outros locais, como por exemplo o Vale do Silício. 

O termo utilizado atualmente “incubadora” foi utilizado como referência ao aparato 

hospitalar com a mesma nomenclatura, e que oferece o suporte necessário aos recém-nascidos 

que precisam de ajuda para atravessar os primeiros passos de vida, e serem amparados quando 

passam por alguma fragilidade extrema ou problema. O mesmo conceito se aplica ao suporte a 

projetos que apresentam inovação tecnológica ou desenvolvimento inédito permitindo, que 

neste início da empresa não necessite tanto de volume de capital, bem como suprindo a 

orientação gerencial necessária ao início de suas atividades. Desde então, os programas de 

incubação de empresas se espalharam pelo mundo e estão encontrado solo fértil se desenvolver, 

adaptando-se as realidades locais e auxiliando o acesso ao conhecimento dos empreendedores, 
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sobre os recursos necessários e de mercado em que estão atuando ou irão atuar. Assim, 

tornaram-se uma importante ferramenta no desenvolvimento do ecossistema empresarial e 

gerando negócios inovadores. Além de oferecer um programa qualificado de incubação, os 

resultados dependem de sua sintonia com as estratégias de inovação da região que se insere, 

para que a longo ou curto prazo venham a gerar frutos, tornando-se uma empresa de sucesso. 

(ROCHA, 2011) 

Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC), há 272 entidades que representam cerca de 400 incubadoras de 

empresas e 6300 empreendimentos inovadores, gerando aproximadamente cerca de 33 mil 

postos de trabalhos em todo país. O Brasil conta com incentivos à inovação, pesquisa e 

desenvolvimento que incluem incentivos fiscais e subvenções, razão de alavancar o gasto 

privado e dar suporte ao aumento da competitividade e produtividade da economia. 

(ANPROTEC, 2016) 

A implantação da Incubadora Municipal de Empresas (IME) “Sinhá Moreira” se deu em 

1999. Ela está localizada em Santa Rita do Sapucaí, região Sul de Minas Gerais, que está 

próxima aos três centros mais importantes e econômicos do país: São Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte. Sua existência colaborou para a criação do Vale da Eletrônica, um dos mais 

importantes polos tecnológicos do Brasil. Em sua implantação tinha a capacidade de abrigar 10 

empresas de base tecnológica. Em 2011 inaugurou um novo edifício, sendo que nessa fase a 

incubadora já possuía a capacidade de abrigar 20 empresas, representando assim o total de 

100% em sua capacidade de incubação. Dentro do espaço do Condomínio Municipal de 

Empresas “Ruy Brandão”. Ao seu lado, desenvolveu a sede do Programa Municipal de 

Incubação Avançada de Empresas de Base Tecnológica, abrigando também neste espaço a 

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio (PROINTEC, 1999). 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O projeto de pesquisa obteve como colaboração a expansão de novas empresas, que tem 

grande expectativa de crescimento nos próximos anos, assim estimulando os empreendedores a 

desenvolverem seus negócios, fortalecendo e preparando as suas pequenas empresas para 

sobreviver e crescer no mercado. 

Levando em conta o cenário, a pesquisa procurou entender os processos e as soluções 

que sejam, ao mesmo tempo, eficientes e de fácil aplicação. 

Desta maneira, espera-se contribuir com o tema apontando para o uso de novas técnicas, que 

superem as expectativas dos usuários, privilegiando a expansão e o crescimento empresarial 

voltado à inovação e ao empreendedorismo. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Identificou-se os mecanismos e interações do ecossistema empreendedor, com base no 

estudo das ferramentas aplicáveis no sistema de incubação de empresas. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Estudar as boas práticas de gestão entre os empreendedores das incubadoras locais; 

b) Analisar os setores de tecnologia com melhorias empregadas pelas incubadoras 

modelo; 

c)   Levantamento de banco de dados para análise que provém do sucesso das incubadoras. 

 

1.3 OBJETO DO ESTUDO 

Esta pesquisa foi realizada na Incubadora Municipal de Empresas (IME), no município 

de Santa Rita do Sapucaí, localizada no Sul de Minas Gerais, através do estudo de seus dados, 

levantados nos últimos anos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PROCESSO DE INCUBADORA DE EMPRESAS 

Segundo Franco (2016), as incubadoras podem estar destinadas a amparar as empresas 

nascentes, que estão inseridas em determinadas áreas de negócios. São ambientes definidos 

como flexível e encorajador no qual possuem facilidades de surgimento e crescimento dos 

empreendimentos. Podem assessorar na gestão técnica e empresarial da organização, com 

serviços compartilhados, laboratórios, telefone, fotocópias, correio, água, energia, 

compartilhamento de área física entre outros. Uma incubadora é um mecanismo, que se mantêm 

por entidades, universidades, grupos comunitários etc. e de aceleração do desenvolvimento de 

empreendimentos (associados ou incubados), definido dentro do regime de negócios, serviços 

e suporte técnico compartilhado, além de orientação prática e profissional. 

Uma incubadora tem o objetivo a produção ter sucesso, em constante desenvolvimento, 

competitivas em seu mercado, financeiramente viáveis, mesmo após deixarem a incubadora, 

com prazo geralmente em torno de dois anos a quatro anos. Para Nadas et al. (1991), uma 

incubadora deve fornecer uma estrutura compartilhada com os seus incubados, com suporte 

administrativo centralizado. Com este objetivo, é necessário ter um controle de seus serviços 

prestados e consultorias/treinamentos específicos para cada incubado. Lalkaka e Bishop (1996) 

definiu incubadora de empresas como um ambiente de trabalho controlado, projetado para 

auxiliar o crescimento de novas empresas emergentes. Esse ambiente tem particularidades que 

visam criar um clima cooperativo para o treinamento, desenvolvimento e suporte de empresas 

e empreendedores.  

Essas características incluem uma seleção adequada de empresas em uma fase inicial de 

desenvolvimento; espaços físicos para abrigar empresa incubada; Tolerância e amparo de 

ferramentas de suporte, como telefonia, fax, internet e suporte administrativo; uma pequena 

equipe gerencial responsável por avaliar, treinar e auxiliar os empreendedores na resolução de 

problemas; acesso facilitado das empresas incubadas a serviços de terceiros como assessoria 

jurídica, contábil, de marketing, vendas etc.; preços de aluguel e taxas de  serviços  

convidativos; e graduação da empresa incubada após três anos de permanência na incubadora 

(FRANCO, 2016). 
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2.1.1 Tipos de Incubadoras de Empresas 

Segundo Dornelas (2002), as incubadoras podem ser de três tipos diferentes: 

a) Empresas de Base Tecnológica: É a que abriga empresas cujos serviços ou produtos 

e processos são gerados com os resultados de pesquisas, que a tecnologia represente 

valor agregado alto; 

b) Empresas dos Setores Tradicionais: É a que são ligadas a economias de setores 

tradicionais, que a tecnologia é difundida e que agregam valor aos seus produtos, 

serviços ou processos dentro do incremento em um nível tecnológico empregado, 

comprometendo com a criação de tecnologias inovadoras; 

c) Empresas Mista: É a que abriga os dois tipos de empresas anteriores. 

 

 Para o Programa Nacional de Apoio a Incubadoras, do Ministério da Ciência e Tecnologia 

do Governo Federal (MCT), são definidas as incubadoras de empresas como um mecanismo de 

estimular as micro e pequenas empresas a se desenvolverem ou a prestação de serviços, de 

processos de formação de empresas, de tecnologias de base e de manufaturas, de facilitação, de 

competências complementares. E que além dessas formações, facilita e agiliza o sistema de 

inovação tecnológica, para tanto contam com espaço físico especialmente construído e ou 

adaptado temporariamente para alojar micro e pequenas empresas industriais ou de prestações de 

serviços e que possuem uma série de facilidades e serviços, tais como: 

a) Espaço físico individualizado para instalação de laboratórios e escritórios; 

b) Espaço físico compartilhando o uso de salas de reuniões, auditórios, serviços 

administrativos e instalações laboratoriais, área para demonstração dos produtos, 

serviços e processos das empresas incubadas, secretaria; 

c) Serviços e recursos humanos especializados auxiliando as empresas incubadas nas 

suas atividades, dentro da gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica, 

comercialização de produtos e serviços, contratos com financiadores, engenharia de 

produção e Propriedade Intelectual, assistência jurídica, entre outros (DORNELAS, 

2002). 

           Segundo Aranha (2000), incubadora é um ambiente que desenvolve novos 

empreendimentos, cujos resultados esperados deverão garantir, em prazo de tempo 

determinados, autonomia e  auto sustentação da empresa. Incubadora é também um 

acelerador de empreendimentos. Além  dessa definição básica, a incubadora pode ser 

considerada também um laboratório se inovação, um local de estudos para pesquisas e para 
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estágios oteientados. 

As incubadoras podem ser classificadas pelos seguintes critérios: 

a) Tipo de negócios; 

b) Empresas que abrigam. 

   Durante o período de incubação, as empresas são chamadas de empresas 

residentes. Incubadoras de empresas são aquelas que trabalham com micro e 

pequenas empresas nascentes ou já constituídas que precisam de apoio para se 

consolidar no mercado, podendo ser de alta tecnologia ou tradicionais, com 

finalidades industriais, agrícolas ou de serviços e com os objetivos mercantis ou 

sociais. Esse perfil de empresas residentes será caracterizado conforme o tipo da 

incubadora (ARANHA, 2000). 

 

2.1.1.1 Pelo Objetivo Estratégico 

Considerando o objetivo estratégico os seguintes itens devem ser descritos. 
 

a) Incubadora internacional de empresas de Curitiba para exportação Centro 

Internacional de Tecnologia de Software (CITS); 

b) Incubadora induzida (orientada pela demanda local); 

c) Terceirizada (estimulada por programas de terceirização); 

d) Estratégica (que gera produtos para a cadeia produtiva); 

e) Terceiro setor com finalidade social (ARANHA, 2000). 

 

2.1.1.2 Incubadoras de Cooperativas 

São aquelas que objetivam a criação de cooperativas como instrumentos de geração 

de renda e trabalho (ARANHA, 2000) . 

 

2.1.1.3 Incubadoras de Inovação 

 

Como proposto por Dias e Rosenthal nessas incubadoras podem coexistir três tipos 

de empresas qualitativamente distintas: 

a) Empresas nascentes que se graduam; 

http://www.cits.br/
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b) Empresas que, após entrar em regime normal de operação, continuam gerando 

inovação e preferem estender sua permanência; 

c) Empresas que, embora com sede e atividade produtiva regular externas à 

incubadoras, as vantagens são atraídas, que possa localizar sua atividade de 

desenvolvimento tecnológico. (ARANHA, 2000). 

 

 2.1.1.4 Incubadoras de Internet   

Com a rápida evolução da internet, foram criadas recentemente as aceleradoras de 

negócios do tipo “incubadoras.com”. Com o apoio de bancos ou investidores, essas 

incubadoras intensivas em capital e rentáveis por concepção focaram seus negócios no 

comércio eletrônico e na internet (ARANHA, 2000). 

 

2.1.1.5  Incubadoras com Visão Acadêmica 

Independentemente da classificação em que forem situadas as incubadoras, elas podem 

ser vistas como ambientes que associam o estudo à realização prática sob o ponto de vista 

acadêmico, que podem iniciar já na base curricular do aluno (ARANHA, 2000). 

2.2 POLÍTICAS EXISTENTES PARA INOVAÇAO NO BRASIL 

2.2.1 Inovação 

O conceito de inovação para Fernandes, Côrte e Oishi (2000), é definida como o 

envolvimento de novas ideias para alguma empresa, no qual pode ser aplicada em produtos e 

serviços como em processos, no qual impactam financeiramente na empresa e no mercado. Já no 

manual de Oslo (2006), inovação é definida como a implementação de um produto, no qual pode 

ser definida como um bem ou serviço novo, ou que traga uma melhora significativa para a empresa 

(CÔRTE & OISHI 2000). 

2.2.2 Incubadoras Brasileiras 

O papel das incubadoras é de contribuir para a inovação no Brasil, mas para isso é 

necessário possuir um ciclo virtuoso de desenvolvimento de inovação e tecnológico para isso 

deve-se desenvolver e fortalecer pessoas capacitadas, centros de conhecimento com atividades 

de pesquisas avançadas, empreendedores dispostos a criar novas empresas de base tecnológica, 

envolvimento e pesquisa nas empresas, produtos inovadores, interação e cooperação entre 

empresas. 
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O Brasil tem evoluído muito nas políticas e mecanismos de apoio à inovação. As 

principais políticas e mecanismos existentes estão listados talentos, graduações, ciências sem 

fronteiras, mecanismos de apoio ao empreendedorismo. No Brasil, as incubadoras são entidades 

que promovem a aceleração do desenvolvimento de empreendimentos (incubados ou 

associados), mantidas por entidades governamentais, universidades, grupos comunitários, entre 

outros. São considerados ambientes flexíveis e motivadores de criação de novos 

empreendimentos (ANPROTEC, 2016). 

As ações iniciais da implantação estão ligadas ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do País. Desde o início do século XXI observa-se no Brasil um aumento 

significativo nos movimentos de incubação, as instituições locais, organizações públicas e 

privadas. Existem algumas legislações reguladoras de políticas que apoiam e incentivam o 

sistema de tecnologias e o desenvolvimento científico, como a Lei de Inovação (nº 10.973, de 

2005). Essa Lei de Inovação - também chamada de Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, foi criada com o propósito principal de estimular as parcerias entre instituições 

acadêmicas e o setor produtivo brasileiro, e a Lei da Informática (nº 11.077, de 2004) – É a lei  

que concede incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia (áreas de hardware e 

automação), que tenham por prática investir em Pesquisa, existe também o Marco Regulatório 

que é um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos setores nos 

quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública. Essas leis são importantes para que 

eles permaneçam corretos é que aumentam a competitividade, transferência tecnológica e 

inovação (SOUZA, 2008). 

 

3 3 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

3.1 LEI MUNICIPAL Nº 3043/98, DE 12 DE JULHO DE 1998 

 
Autoriza a criação do Programa Municipal de Incubação Avançada e a instalação de 

uma Incubadora Municipal de Empresas de Base Tecnológica e dá outras  providências. 

(PROINTEC). 

 

Este programa é um conjunto de ações executadas e/ou articuladas pela Secretaria 

Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, através da Divisão de Programas de 

Incubação de Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas Gerais.  
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O programa atua no setor de empreendedorismo, auxiliando no desenvolvimento de micro, 

pequenas e médias empresas em suas primeiras etapas de vida. Esse programa foi criado em 1998, 

tem por finalidade contribuir para geração, o fortalecimento de empresas do conhecimento, 

entendidas como tais as empresas que se utilizem do conhecimento tecnológico e científico, como 

seu principal insumo de produção de bens e serviços ou projetos e que tenham potencial para se 

transformarem em empresas do conhecimento (Lei nº 3043/98, 1998). Na figura 1 está sendo 

apresentado ao logo do programa. 

                                                                                 Fonte: Inovags (2019) 

Para cumprir com suas finalidades institucionais e atingir seus objetivos operacionais, o 

programa se serve de áreas especificadas, e pode ser definida como um ambiente flexível e 

encorajador no qual são oferecidas facilidades para o surgimento e o crescimento de novos 

empreendimentos (DORNELAS, 2002). 

Para que as micro, pequenas e médias empresas pudessem ter acesso ao PROINTEC, foi 

criada  a Incubadora Municipal de Empresas - IME. Na figura 2 é apresentado o logo da incubadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fonte: Blog Professor Jaci, (2014) 

 

A Incubadora Municipal de Empresas “Sinhá Moreira” doravante denominada Incubadora 

Municipal, é um espaço físico dotado de facilidades administrativas especiais, onde funcionam 

empresas do conhecimento, setores de desenvolvimento de empresas do conhecimento já 

estabelecidas e projetos com potencial para se transformarem em empresas do conhecimento, que 

se proponham a desenvolver, em um período de tempo determinado, produtos e serviços com 

Figura 1 - Logo PROINTEC 

Figura 2 - Logo IME 
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perspectivas concretas de serem produzidos ou utilizados em escala adequada à sua 

sustentabilidade no mercado (INCUBADORA, 2017). 

A figura 3 mostra a visão panorâmica do PROINTEC, contendo o edifício do IME e o 

Condomínio Municipal de Empresas “Ruy Brandão”. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROINTEC (2019) 

O Condomínio Municipal de Empresas “Ruy Brandao”, doravante denominado 

Condomínio Municipal, é um espaço físico dotado de galpões industriais onde funcionam empresas 

graduadas ou empresas de base tecnológica, que gerem, adaptem ou apliquem conhecimentos 

científicos e técnicos inovadores em seus produtos e serviços ou que exerçam atividades 

complementares e de apoio às primeiras e as demais indústrias do município, desde que manifestem 

o seu interesse ao Poder Executivo Municipal (INCUBADORA, 2017). 

 

 3.1.2 Características Organizacionais do PROINTEC 

A figura 4 é uma representação gráfica da linha do tempo desde a criação do programa aos 

dias atuais, contendo também os prêmios recebidos durante os anos. 

Figura 3 - Complexo do PROINTEC 
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 Fonte: Elaborado pelos Autores 

O organograma, gráfico que representa a estrutura hierárquica formal de uma organização, 

presente na figura 5, apresenta a relação entre os cargos dos profissionais presentes na Secretária 

Municipal e PROINTEC (INCUBADORA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

 

Figura 4 - Linha do Tempo 

Figura 5 - Organograma 
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Para que as empresas possam ter apoio em suas primeiras etapas de vida, o programa tem 

o auxílio do Conselho Consultivo. 

[...] o mecanismo de uma incubadora pode ser mantido por universidades, 

entidades governamentais, grupos comunitários - de aceleração do 

desenvolvimento de empreendimentos associados ou incubados, sendo um regime 

de negócios, serviços e suporte técnico compartilhado, além de orientação prática 

e  profissional (DORNELAS, 2002, p. 21) . 

 

Esse Conselho é composto por seis renomadas entidades representadas por profissionais da 

educação e empreendedorismo da cidade. Sua função é avaliar novos empreendimentos que farão 

parte do programa, tomando decisões que influenciam no desenvolvimento do PROINTEC 

(INCUBADORA, 2017) . 

 

3.1.3 Operações do PROINTEC 
 

Com o aumento de incubação de pequenas e microempresas, o PROINTEC teve a 

necessidade de buscar maneiras de sincronizar sua estrutura e serviços com as novas exigências da 

sociedade e de incubadoras já existentes. 

Nesse sentido, as incubadoras precisam ampliar quantitativa e qualitativamente 

seus resultados, de forma a alcançar um percentual mais expressivo da população 

e para isso, é essencial a implantação de processos que consigam dar conta da 

complexidade dessa nova realidade. (CERNE, 2018) 

 

Segundo a ANPROTEC, o Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos 

(CERNE) é um modelo de maturidade cujo objetivo é criar uma plataforma de soluções de forma 

a ampliar a capacidade das incubadoras em gerar, sistematicamente, empreendimentos inovadores 

e bem-sucedidos. 

[...] a ANPROTEC optou por operacionalizar um processo de construção 

coletiva, por meio do qual os gestores de incubadoras pudessem contribuir na 

construção, a partir das boas práticas selecionadas, de um modelo de incubação 

que promovesse uma ampliação significativa de seus resultados em termos 

qualitativos e quantitativos (CERNE, 2018) 

 

A Metodologia do CERNE, cujo logo está representado na figura 6, é uma plataforma que 

visa promover a melhoria expressiva nos resultados das incubadoras de diferentes setores de 

atuação. 

                                                                                    Fonte: CERNE (2019) 

Figura 6 - Logo CERNE 
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Determina boas práticas a serem adotadas em diversos processos-chave, dentro dos níveis 

(CERNE 1, CERNE 2, CERNE 3 e CERNE 4). Cada nível de maturidade representa um passo da 

incubadora em direção à melhoria contínua, conforme a figura 7. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CERNE (2019) 

 

O PROINTEC está presente no primeiro nível da CERNE. Onde direciona o desenvolvimento 

dos empreendimentos, além da assessoria, seleção e qualificação. São incluídos também aspectos à 

gestão da incubadora, onde mantêm uma relação estreita com o desenvolvimento dos 

empreendimentos, a exemplo da gestão física, gestão de infraestrutura, financeira e tecnológica. Neste 

nível a incubadora demonstra sua capacidade de selecionar e prospectar as boas ideias e transformá-

las em negócios bem-sucedidos, inovadores e replicável para todos os empreendimentos instalados 

(ANPROTEC, 2018). 

                   O empreendimento é analisado em cinco eixos, conforme exemplificado na figura 8, sendo eles: 

   Fonte: Mapa de critérios finais 

Figura 7 -  Níveis de Maturidade 

Figura 8 - Critérios finais adequados às dimensões do Modelo CERNE 
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a) O Eixo do Empreendedor: trata da evolução do perfil pessoal dos empreendedores, de 

forma que o empreendimento seja bem-sucedido; 

b) O Eixo da Tecnologia: envolve o desenvolvimento e a evolução dos produtos e/ou serviços 

entregues pelos empreendimentos para os clientes; 

c) O Eixo do Mercado: está relacionado ao desenvolvimento comercial do 

empreendimento; 

d) O Eixo do Capital: envolve a captação de recursos econômicos e financeiros para a 

alavancagem do empreendimento; 

e) O Eixo da Gestão: envolve a utilização de metodologias, técnicas e ferramentas para a 

administração bem-sucedida do empreendimento. 

 

3.1.4 Lei Complementar Nº 82/2013, 27 de agosto de 2013 

“Dispõe sobre a incorporação do condomínio municipal de empresas Ruy Brandão ao programa 

municipal de incubação avançada de empresas de base tecnológica – PROINTEC, e dá outras 

providências”. 

A Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí aprovou, e o Prefeito Municipal sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica incorporado o Condomínio Municipal de Empresas Ruy Brandão, criado pela 

Lei Complementar Municipal nº 063/06, de 09 de agosto de 2006, ao Programa Municipal de 

Incubação Avançada de Empresas de Base Tecnológica – PROINTEC, criado pela Lei Municipal 

nº 3.043/98, de 12 de junho de 1998 (Lei Complementar nº 82, 2013). 

 

4 ECONOMIA CRIATIVA 

4.1 DEFINIÇÃO 

Atividades nas quais resultam em indivíduos que geram em sua imaginação e exploram seu 

valor econômico. É um processo que envolvem criação, produção e distribuição de produtos e 

serviços, usando a criatividade, o conhecimento e o capital intelectual como principais recursos 

produtivos. (HOWKINS, 2001). 
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4.1.2 Núcleo Municipal 

A Lei Municipal de Santa Rita do Sapucaí Lei Nº 5019/2017, trata-se sobre a criação do 

Núcleo de Empreendimentos de Economia Criativa (NEEC). O NEEC é um espaço de coworking, 

ou seja, um espaço de trabalho compartilhado entre empreendedores. Esse modelo permite o 

compartilhamento de espaço e recursos de escritório e reúne pessoas que trabalham não 

necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de atuação, podendo inclusive reunir 

entre os seus usuários os profissionais liberais e usuários independentes. Pode-se entender que são 

fluxos de “matérias primas” abundantes, que não se consomem, mas se multiplicam com o uso, 

como cultura, conhecimento, criatividade, experiências da comunidade. 

O objetivo principal do NEEC é incentivar as novas economias, tanto as que desejem obter 

lucros ou as sem fins lucrativos, através da troca de conhecimentos e experiências, desenvolvimento, 

networking, expansão, visibilidade, promovendo novos resultados aos empreendimentos. Fica 

criado, no âmbito do Programa Municipal de Incubação Avançada de Empresas, PROINTEC, o 

NEEC de Santa Rita do Sapucaí. O NEEC, é localizado à Av. Francisco Andrade Ribeiro, nº 543, 

no Bairro Família Andrade em Santa Rita do Sapucaí –  MG, CEP 37.540-000, dentro do espaço do 

PROINTEC e terá como objetivo incentivar a troca de ideias, compartilhamento, trabalho em rede 

e colaboração a qualquer empreendimento dessa natureza que deseje utilizar o espaço 

esporadicamente ou por determinado tempo, podendo inclusive usar o endereço citado no artigo 

primeiro para endereço comercial, como um escritório compartilhado (LEI Nº 5019/2017). 

 

4.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

Os procedimentos de seleção de projetos ou empresas para uma incubadora de empresas são 

variados. Contudo, existem algumas similaridades quanto aos critérios, que podem exigir um certo 

grau de desenvolvimento e de inovação, equipe com atitude empreendedora, validação do projeto 

no mercado, recursos para seu desenvolvimento. Normalmente os procedimentos envolvem: 

a) Geralmente é realizada por edital público a chamada das empresas ou projetos selecionados. 

b) A seleção é feita por uma banca externa composta por profissionais multidisciplinares. 

c) Oferece-se um modelo de proposta ou Plano de Negócios, a ser preenchido pelo candidato. 

d) Normalmente cobra-se da empresa ou do empreendedor uma taxa de incubação que 

corresponde a uma pequena contrapartida referente aos benefícios recebidos, tais como: 

monitoramento do empreendimento, assessorias, internet, livre acesso as dependências, água, 

luz entre outros. 

e) É comum avaliar o desenvolvimento do empreendimento a fim de medir o seu desempenho 
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para saber o momento da graduação e/ou sugerir medidas corretivas de desempenho como 

assessorias, consultorias e capacitações. 

f) A graduação significa o momento em que a empresa deixa o ambiente de incubação para 

seguir sozinha no mercado (RESOLUÇÃO Nº 6745, 32014). 

 

4.2.1 Fases de Incubação 

A incubação é um processo que deve ser desenvolvido em relação ao grau de 

desenvolvimento do projeto de negócio. Existem incubadoras que só aceitam projetos mais 

maduros, ou seja, aqueles que já estão numa fase mais desenvolvida e outras que aceitam projetos 

mais  insipientes (INATEL, 2019). 

De acordo com o grau de desenvolvimento do projeto de negócio, abaixo relaciona-se 

algumas formas de classificar um processo de incubação, o que podemos chamar de fases de 

incubação: 

a) ideação - é um processo no qual a incubadora auxilia e apoia os projetos de negócios 

inovadores em desenvolvimento que estejam na fase de concepção da ideia e requeiram 

estímulos para testar a ideia, criar um conceito ou confeccionar um protótipo de modelo de 

negócio; 

b) pré Incubação – é um processo em que a incubadora apoia projetos de negócios inovadores 

que estejam em um estágio de desenvolvimento do produto/ serviço ou que já requerem a 

validação de um mínimo produto viável (MVP); 

c) incubação – é o processo em que a incubadora apoia projetos de negócios inovadores que 

estejam em estágio de desenvolvimento comercial, lançamento do produto para iniciar a 

comercialização; 

d) pós Incubação – é o processo feito pela incubadora na qual envolve o acompanhamento das 

empresas já graduadas. Nessa fase a Incubadora busca informações sobre a composição 

societária, patentes, novos produtos ou serviços, demandas da empresa, no sentido de oferecer 

incentivo para a manutenção do sucesso da empresa, incluído na internacionalização 

(INATEL, 2019).
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4.3 FERRAMENTAS DE GESTÃO 

4.3.1 Avaliação de Desempenho 

Segundo Aranha (2002), a avaliação da incubadora e das empresas incubadas consiste 

na análise de todos os dados e resultados obtidos no funcionamento da incubadora, com o intuito 

de verificar quão eficientes, efetivos e produtivos são os processos de formação pelo qual o 

impacto gerado por esses processos na universidade, na região em que esta se insere e no 

comportamento das pessoas. Com isso devem observar todos os passos e também pretendidos 

por todas as empresas incubadas e pela própria incubadora. As informações confiáveis 

dependem do fluxo de formação das empresas para haver um controle que permita ao gestor 

tomar decisões para melhoria contínua do processo. Com isso torna-se necessário definir 

indicadores de desempenho do processo e desenvolver um sistema de medição, avaliando a 

incubadora e as empresas incubadas, baseando no Plano de Negócios das empresas como 

documento básico para que as análises sejam acompanhadas. 

Os indicadores e a gestão dos processos de avaliação de desempenho devem ter por base 

quatro perspectivas: 

a)  Financeira; 

b)  Da inovação/aprendizado; 

c)  Do cliente; 

d)  Do processo/interna (ARANHA, 2002). 

Os indicadores devem traduzir a visão e o planejamento estratégico com objetivos, 

metas e ações recomendadas que destaca os coeficientes de eficiência, eficácia, impacto e 

pertinência. 

 Segundo Lalkaka (1996)“Estrutura para avaliação de desempenho”, utilizando o 

trabalho de proposição de  um modelo para avaliação dos negócios de tecnologia de 

universidades como uma integrative framework, que analisa a incubadora por impacto, 

efetividade e sustentabilidade.( Lalkaka,1996). 

 

4.4 FERRAMENTA DE GESTÃO DO PROINTEC 

O PROINTEC utiliza o ERP Macropus como software de planejamento de recursos 

empresariais, cujo logo está representado na figura 09. Este estabelece a sincronia de dados e 
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avaliações entre a Incubadora e as empresas incubadas tendo como base as práticas o Modelo 

CERNE 1. 

Fonte: Macropus (2019) 

 

Este software apresenta para as empresas incubadas, os principais elementos de 

melhoria das operações e práticas de reforço sobre os conhecimentos adquiridos em 

treinamentos baseado na ferramenta CERNE. O ERP contém oito processos chaves e suas 

funcionalidades, representado na figura 10 e descrito abaixo. 

 

Fonte: Macropus (2019) 

Figura 9 - Logo Macropus 

Figura 10 - Processo Macropus 
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•   Processo de Sensibilização: a incubadora comparece a eventos de suma importância como: 

a feiras de empreendedorismo, palestras e ações voltadas à construção de novos negócios para 

se estabelecer como uma estrutura de alta influência na criação de novas empresas. 

• Processo de Seleção: neste processo a viabilidade da ideia do empreendedor é avaliada 

através de um fluxo adotado pelo PROINTEC, conforme figura 11. 

                                      Fonte: PROINTEC (2019) 

Ao término desse fluxo, caso a ideia do empreendedor for aprovada, ele é levado ao 

próximo processo. Caso a ideia for recusada, a mesma será reavaliada e, se for do interesse do 

empreendedor, reingressar ao processo de seleção a partir do novo plano de negócios. 

a) Processo de Planejamento: nessa etapa, o colaborador, usa o mesmo responsável pelo 

monitoramento das empresas, realiza o cadastro do planejamento feito pelo empreendedor 

no plano de negócios, proposto no processo anterior, em cada um dos cinco eixos do Modelo 

CERNE. Sendo assim, é possível monitorar a projeção da empresa incubada nos anos de 

incubação e determinar se o empreendimento tem cumprido o que foi proposto. 

b) Processo de Qualificação: nesse item são registradas as atividades de qualificação, que 

o empreendedor fará durante todo o programa, em cada um dos cinco eixos da CERNE. A 

IME elaborou uma ação para desenvolver um plano anual de qualificações. Com isso, todas 

as atividades que forem finalizadas são anexadas junto ao registro. 

c) Processo de Assessoria/Consultoria: a partir das necessidades encontradas, através do 

monitoramento, o monitor solicita consultorias para os eixos deficientes. Dessa forma, o 

empreendedor recebe auxílio de profissionais especialistas para sanar todas as dúvidas e 

solucionar problemas. 

d) Processo de Acompanhamento, Avaliação e Orientação: com os registros de 

atividades e resultados é possível acompanhar o desenvolvimento e crescimento da empresa. 

Sendo assim, consegue-se avaliar se a graduação será alcançada. Essa etapa ocorre 

trimestralmente, seguindo as amostras no Macropus. 

e) Processo de Apoio à Graduação e Projetos Futuros: após a saída da empresa 

Figura 11 - Fluxo de Seleção 
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incubada o programa permanece engajada com a mesma, monitorando os projetos que 

estão sendo desenvolvidos pela organização e mantendo os registros atualizados. Esse 

recurso não é utilizado pelo PROINTEC atualmente. 

f) Processo de Gerenciamento Básico: são os processos anteriormente descritos 

apresentados de maneira gerencial através de painéis de controle, que são monitorados pelo 

monitor das empresas incubadas. Além de alguns recursos contábeis que a IME  não utiliza 

por sua mantenedora a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí. 

 

4.4.1 Objetivos de Desempenho 

A principal concentração de esforços do PROINTEC está inserida na garantia de que a 

empresa incubada sairá pronta para enfrentar o mercado, ou seja, com uma estrutura 

estabelecida. Por isso, para que a graduação ocorra, pelo menos 80% das atividades propostas 

pelo empreendedor, juntamente com a Incubadora, durante o período de incubação devem ser 

finalizadas. Além de que, as avaliações trimestrais devem ter uma média, no final dos dois anos 

de 80%. Esse percentual foi adotado pelo programa. Todo esse desempenho garante, 

teoricamente, que a empresa já está preparada para sua graduação. Dessa forma, com o auxílio 

do software em acordo com o CERNE-1, o desempenho da organização é medido. 

 

4.4.2 Indicadores de Desempenho 

O ERP Macropus disponibiliza uma área, representada na figura 12, para acrescentar 

ações que o empreendedor deve desenvolver seguindo o planejamento pré-determinado por 

ele em reuniões anteriores com os seguintes indicadores: Plano de desenvolvimento do 

empreendedor; Plano de capital; Plano Tecnológico; Plano de Mercado e o Plano de Gestão. 
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Fonte: PROINTEC (2019) 
 

Ao utilizar essa tela, o responsável certifica-se de que o cronograma está sendo 

cumprido e analisa se as atividades planejadas estão relacionadas diretamente ao sucesso e 

escalabilidade dos serviços ou produtos da empresa. Esta avaliação verifica a situação do 

empreendedor em cada um dos eixos a cada três meses, conforme figura 13,14,15,16 e 17 

relacionando atividades de uma empresa incubada e seu desempenho. 

 

Fonte: PROINTEC (2019) 

 

Figura 12 - Planejamento de ações 

Figura 13 - Planejamento de ações do Eixo Empreendedor 
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                                                          Fonte: PROINTEC (2019)  

Fonte: PROINTEC (2019) 

Fonte: PROINTEC (2019) 

Figura 14 - Planejamento de ações do Eixo Capital 

Figura 15 - Planejamento de ações do Eixo Tecnológico 

Figura 16 - Planejamento de ações do Eixo Mercado 
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 Fonte: PROINTEC (2019) 

 

4.4.3 Avaliação de Produtividade 

É realizada trimestralmente, o monitoramento e as perguntas já definidos pelo monitor, 

são feitas com o intuito de avaliar o desenvolvimento da empresa em cada eixo. As respostas 

são avaliadas a partir de uma metodologia oferecida pela incubadora, onde as notas são 

classificadas conforme o desempenho da organização. Sendo assim, as notas são divididas da 

seguinte maneira: 

• É dado Nota 0 para o empreendedor, quando ele não elabora o plano de desenvolvimento para 

cada um dos eixos; 

• É dado Nota 2,5 para o empreendedor, quando ele iniciou a elaboração do plano, mas não 

finalizou o mesmo; 

• É dado Nota 5 para o empreendedor, quando ele finaliza o plano, mas não realiza nenhuma 

atividade; 

• É dado Nota 7,5 para o empreendedor, quando ele realiza menos de dezesseis por cento das 

atividades; 

• É dado Nota 10 para o empreendedor, quando ele realiza mais de dezesseis por cento das 

atividades. 

 

 

 

 

Figura 17 - Planejamento de ações do Eixo Gestão 
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4.4.4 Avaliação de Desempenho 

Apesar de serem as mesmas perguntas em todas as reuniões que acontecem durante o 

período de incubação, o monitor utiliza as notas dadas e as atividades cadastradas no registro 

de atividades para gerar um gráfico em formato de radar que classifica cada um dos 5 eixos, 

conforme a figura 18, que possibilita observar o andamento da empresa. 

Fonte: PROINTEC (2019) 

Através desse gráfico, são geradas as médias das notas de cada um dos eixos permitindo 

que o avaliador consiga analisar a situação de cada um dos eixos e assim, como dito 

anteriormente, tomar ações corretivas que visam o desenvolvimento da empresa e que são de 

extrema importância para o amadurecimento da organização. A figura 19 apresenta o 

andamento de uma empresa já desligada do PROINTEC. 

Fonte: PROINTEC (2019) 

Figura 18 - Gráfico de Radar 

Figura 19 - Andamento da empresa 
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Esse gráfico permite ao monitor ter uma fácil percepção dos eixos que estão sendo 

menos desenvolvidos e estimulá-los com atividades que suprirão esse déficit. 

 

4.4.5 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO 

SISTEMA EXISTENTE DA INCUBADORA PROINTEC 

 

A peça chave para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas que estão em sua 

etapa de vida inicial é este controle adequado e consistente. Pois, com todos os processos  e 

análises, os novos empreendedores são nutridos de conhecimentos e auxiliados por 

profissionais que minimizam as chances do fechamento prematuro da organização. No entanto, 

é possível notar que a interação entre o PROINTEC e o empreendedor pode se tornar mais 

natural e frequente. Pois a relação, entre o monitor e a empresa incubada, ainda possui um 

caráter avaliativo, enquanto na realidade, apesar da necessidade do monitor de avaliar o grau 

de crescimento da empresa, deve possuir uma cultura de cooperação entre ambas as partes. O 

processo de avaliação das dores e oportunidades de melhoria das empresas incubadas, que é 

feito durante as reuniões trimestrais, pode não ser o mais eficiente, pois por falta de 

conhecimento geral do ERP Macropus, problemas causados pela rede e o tempo entre as 

reuniões, podem comprometer a avaliação com falta de dados e detalhamento das atividades. 

Com isso, a geração do gráfico da figura 20, mostra a comparação entre reuniões num espaço 

de tempo de dois anos, e apresenta em quais eixos o programa conseguiu desenvolver o 

empreendimento. 

                                                                  Fonte: PROINTEC (2019) 

Figura 20 - Comparação entre eixos 
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Como relatado desde o início, a maior prioridade do PROINTEC é que as empresas saiam do 

processo com um nível de maturação suficiente para adentrar ao mercado com segurança. 

Para isso, todos os eixos devem atingir a marca de 80% em seu desenvolvimento. Dessa forma, 

a partir do exemplo proposto na figura 20, é possível observar que o programa conseguiu 

maximizar o crescimento da empresa nos âmbitos do empreendedor e no de mercado em relação 

ao início e término do período de incubação. O gráfico mostra também que não houve evolução 

e sim regressão da organização nos demais eixos no qual representado na figura 21. 

Figura 21 - Comparação entre eixos II 

 
Fonte: PROINTEC (2019) 

 

As informações contidas no gráfico, mostram a disparidade avaliativa que acontece no 

Eixo de Mercado entre as reuniões de acompanhamento. Essa discrepância pode ser evitada 

com uma maior frequência de avaliações com relação a da analise realizada, que medem 

métricas dos planejamentos de atividades da empresa, durante os 3 meses seguintes. 
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5 METODOLOGIA 

A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica, com estudo de materiais publicados,  

artigos, leituras de livros, análises e interpretações, estudando-se as boas práticas de gestão  

entre os empreendedores das incubadoras locais. Analisou-se os setores de tecnologia com as 

melhorias empregadas pelas incubadoras modelo e levantou-se um banco de dados para análise 

que provém do sucesso das incubadoras. 

A pesquisa teve como base um estudo de caso onde foi realizado por meio de uma 

pesquisa de caráter qualitativa, descritiva e exploratória, com análise de dados recolhidos de 

forma indutiva, onde foi elaborado dois questionários do Formulários Google, sendo um 

direcionado para as três incubadoras do município de Santa Rita do Sapucaí, a Incubadora 

Municipal de Empresas PROINTEC, a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da FAI 

INTEF - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação e o Núcleo de 

Empreendedorismo NEmp do INATEL - Instituto Nacional de Telecomunicações que 

atualmente existem essas três incubadoras e como base para a realizacão do trabalho foi optado 

as mesma  com objetivo analisar como funciona o processo de incubação  e outro questionário 

elaborado para os empreendedores das empresas incubadas nas três incubadoras citadas acima, 

com perguntas subjetivas, visando compreender os níveis de satisfação e desempenho, com isso 

possibilitando o entendimento do atual cenário das incubadoras e dos empreendedores de cada 

empresa. Com a pesquisa em campo, obteve como funcionalidade analisar e entender os 

resultados através de gráficos e posteriormente com os dados obtidos propor possíveis soluções 

de melhoria, baseado no funcionamento de uma incubação de empresa, nas perspectivas dos 

autores José Carlos Assis Dornelas (DORNELAS, 2002) Emília Rosângela Pires da Silva 

Franco (FRANCO, 2016) e quais são as ferramentas e metodologias necessárias para uma 

incubação referencial para o mercado. 

Como base para a pesquisa de campo utilizou-se os questionários: Pesquisa direcionada 

para as incubadoras de empresas representado em Apêndice A, e outro questionário no qual a 

pesquisa visou compreender alguns conceitos de como funciona uma incubação de empresas e 

as ferramentas utilizadas que cada empreendimento utiliza em sua gestão em Apêndice B, que 

obteve como perguntas baseados na realidade das incubadoras e dos empreendedores 

respondentes. 
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6 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso foi analisado na Incubadora Municipal de Empresas PROINTEC, a 

pesquisa foi baseada em dados existentes dos últimos anos, em relação ao número de empresas 

que graduaram, número de empresas do condomínio Ruy Brandão, número de empresas 

residentes, número de empresas descontinuadas, número de empresas encerradas e 

levantamento dos dados das empresas que compõem atualmente o número de empresas ativas 

da Incubadora Municipal de Empresas PROINTEC. Por meio de uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa de outras duas Incubadoras de Empresas do município de Santa Rita do Sapucaí 

sendo: INTEF - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da FAI Centro de Ensino 

Superior em Gestão, Tecnologia e Educação e NEmp - Núcleo de Empreendedorismo do 

INATEL - Instituto Nacional de Telecomunicações.  

O levantamento de dados consistiu em compreender o progresso de cada incubadora, 

visando o empreendedorismo local, a inovação e as metodologias que as mesmas utilizam para 

o crescimento e evolução das empresas. 

As ilustrações abaixo representam as empresas que tiveram vínculos com a Incubadora 

PROINTEC. Atualmente no condomínio Ruy Brandão é constituído por 13 empresas no qual 

está representado na figura 22. 

Fonte: PROINTEC (2019) 

Figura 22 - Número de empresas do condomínio Ruy Brandão 
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A Incubadora PROINTEC já graduou diversas empresas e em ramos de atuação diferentes, 

como está demostrado na figura 23. 

                                                          Fonte: PROINTEC (2019) 

A Incubadora conta com cerca de dez empresas incubadas, algumas na fase de graduação, já 

outras na fase de amadurecimento, as empresas incubadas residentes estão representadas na 

figura 24. 

           Fonte: PROINTEC (2019) 

Figura 23 - Número de empresas graduadas pelo PROINTEC 

Figura 24 - Número de empresas residentes 
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Algumas empresas iniciaram seu processo de incubação, porém não conseguiram se 

graduar, a figura 25 ilustra as empresas que não obtiveram sucesso. 

 Fonte: PROINTEC (2019) 

 

 

 

Figura 25 - Número de empresas descontinuadas 
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6.1 LEVANTAMENTO DE DADOS NA INCUBADORA 

Foi realizado uma pesquisa de campo na Incubadora Municipal de Santa Rita do Sapucaí 

– PROINTEC, onde os dados coletados foram representados em forma de gráficos com suas 

respectivas análises. 

Fonte: PROINTEC (2019) 

 

6.1.1 Coletas de Dados e Análises  

Os dados coletados foram disponibilizados pela Incubadora PROINTEC, e através deles 

foram gerados gráficos para o melhor entendimento do índice de empresas incubadas e as 

quantidades de empresas incubadas em diversos anos entre outras análises. A fase coleta de 

dados, consiste em compilar os dados e analisar o atual cenário que se encontra. 

 

 

 

Figura 26 - Fachada da Incubadora Municipal de empresas PROINTEC 
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a) TEMPO GASTO PARA GRADUAR NA INCUBADORA: 

 

O gráfico 1, representa o tempo médio gasto para as empresas se graduarem na incubadora. 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

Análise do primeiro gráfico: Após analisar os dados pode-se observar que as empresas gastam 

em torno de dois a três anos para se graduar normalmente, no qual representa 39,50% do total 

do tempo permanente, porém existem algumas que consegue se graduar entre um e dois anos, 

que representa 31,60 % do tempo. Já as empresas que gastam entre quatro a seis são as que 

atuam no ramo de equipamentos eletromédicos que podem permanecer até seis anos, devido a 

homologação dos seus produtos e serviços que necessitam de um tempo maior para certificação. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Tempo gasto para graduar 
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b) TEMPO DE INCUBAÇÃO: 

 

  O gráfico 2, representa o tempo das empresas residentes incubadas. 

Fonte: Elaborado pelos Autores  

 

Análise do segundo gráfico: Ao gerar o gráfico percebesse que as empresas incubadas estão 

na fase inicial, pois 40% das residentes estão entre mês a um ano que começaram seu processo 

de incubação no ano de 2019. Já as outras empresas entre um a três anos, estão na fase de 

amadurecimento, e as de três a seis estão na fase de graduação. 

 

c) QUANTIDADE DE EMPRESAS EM CADA ANO 

 

O gráfico 3, representa a quantidade de empresas incubadas nos respectivos anos desde 1999 a 

2019, pode-se observar que houve anos com grandes números de incubação já outros anos com 

número menor de empresas incubadas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Tempo de incubação 
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 Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

Análise do terceiro gráfico: Através do gráfico é possível analisar que nos anos 2011 e 2012 

foram os anos que mais obtiveram empresas incubadas um total de 12 empresas, no qual 

representa 18,50%, já nos anos 2009 e 2010 foram 9 empresas incubadas. Nos anos de 1999 a 

2018 a média de empresas entrantes é de seis empresas por ano, porém nos anos 2015 e 2016 

apenas duas empresas incubaram devido a recessão do país, com a crise nacional muitos 

empreendedores não quiserem se arriscar abrindo seus negócios. 

 

d) QUANTIDADE DE EMPRESAS INSTALADAS NO CONDOMÍNIO: 

 

O gráfico 4, mostra a quantidades de empresas que se graduaram e adquiriram um barracão para 

se instalar no condomínio e seus respectivos anos. 

 

 

Gráfico 3 - Empresas incubadas nos respectivos anos 
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Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

Análise do quarto gráfico: O gráfico representa a quantidade de empresas que se graduaram 

e/ou participaram do edital para aquisição do barracão, no ano de 2016 foi o que obteve maior 

número de empresas instaladas no condomínio com um percentual de 33,30%, nos demais anos 

a média de empresa instaladas são duas por ano. 

 

6.2 PESQUISA DE CAMPO 

Foi elaborado uma pesquisa através de um questionário para as incubadoras e suas 

respectivas empresas de Santa Rita do Sapucaí, onde será demonstrado em forma de textos e 

gráficos as perguntas e respostas das empresas respondentes, onde os modelos dos questionários 

estão apresentados no Apêndice A e Apêndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Ano de instalação no condomínio 
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➢ AMBIENTE DE INOVAÇÃO 

O gráfico 5, representa qual é o perfil empreendedor que se enquadra a cada entrevistado. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Análise  do quinto gráfico: Pode se observar que de acordo com as respostas o enquadramento 

dos empreendimentos está situado na Incubadora com 28,60% e no Cluster que é a concentração 

de empresas que se comunicam por possuírem caracteristica semelhantes, com  14,30%  no qual 

confirma a importância de uma incubadora, em seguida verifica-se que está situado 

Comunidade de inovação, Hub de Inovação, entre outros. 

 

➢ INDICADORES UTILIZADOS EM SEU EMPREENDIMENTO 

O gráfico 6, representa qual é o ganho econômico de cada respondente. 

 

 
 

Gráfico 5 - Perfil empreendedor 
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Análise do sexto gráfico: Em relação aos indicadores de ganho econômico, os que mais 

representam atenção para os respondentes é o número de empregos gerados, levando em conta 

a geração onde trará retorno mútuo e a receita em vendas, representando segundo lugar. 

➢ FERRAMENTAS  DA QUALIDADE E ESTRATÉGIAS 

O gráfico 7, representa quais ferramentas da qualidade são mais utilizadas pelas empresas, 

podendo citar as que encaixa ao perfil delas:  

Fluxograma: é um tipo de diagrama, e pode ser entendido como uma representação 

esquemática de um processo;  

Espinha de peixe: é uma ferramenta utilizada para a análise de dispersões no processo; 

Diagrama de Pareto: é um gráfico de colunas que ordena as frequências das ocorrências, da 

maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas; 

Folha de Verificação: é uma ferramenta utilizada para coletar dados, geralmente, em tempo 

real 

DMAIC: é uma ferramenta iterativa utilizada para a melhoria de processos.  

5W2H: é uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer empresa a fim de registrar de 

maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações. 

Cartas de Controle: é um tipo de gráfico utilizado para o acompanhamento de um processo.  

FMEA: é um método utilizado para prevenir falhas e analisar os riscos de um processo. 

Receita de vendas 
 

Gráfico 6 - Ganho econômico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
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Fonte: Elaborado pelos autores  

Análise do sétimo gráfico: Em relação as ferramentas da qualidade utilizadas pelos 

empreendimentos em sua gestão estratégica, a que mais representa é o Fluxograma, Espinha de 

Peixe e PDCA, depois vem 5W2H, Diagrama de Pareto, histograma, folhas de verificação, após 

vem DMAIC, Gráficos de Dispersão, Cartas de Controle, FMEA e Canvas que são as mais 

utilizadas pelas empresas. 

 

➢ SATISFAÇÃO DAS EMPRESAS INCUBADAS 

  

O gráfico 8, mostra a satisfação das empresas incubadas em relação a incubadora. 

                  Fonte: Elaborado pelos autores 

Espinha de Peixe 

Gráfico 7 - Ferramentas e estratégias utilizadas 

Gráfico 8 - Satisfação da Empresa Incubada dentro da Incubadora 
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Análise do oitavo gráfico: De acordo com este gráfico, percebesse que a maioria das empresas 

estão satisfeitas com a incubadora num modo geral entre 50% a 70%, porém algumas mais que 

70%. 

➢ BOAS PRÁTICAS DE INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO DE EMPRESAS QUE 

SÃO ADOTADAS NO SEU AMBIENTE? 

 

Uma das perguntas do questionário teve como resposta boas práticas de gestão que as 

empresas utilizam, para demonstrar abaixo tem – se o que as mesmas disseram: “Uma das formas 

de se iniciar um novo negócio é via as oportunidades e serviços ofertados pelas Incubadoras de 

Empresas que oferecerem diferentes tipos de apoio para estes novos empreendimentos: estudos 

sobre modelos de negócios; estruturação de gestão de marketing/pessoas/finanças; prototipagem 

de produtos/serviços, etc. As incubadoras de empresas desempenham um papel crucial na criação 

e sobrevivência das empresas nascentes. Compreender a importância do planejamento, do controle 

e do armazenamento das informações no processo de incubação e transformar informações em 

conhecimento deve servir de melhoria na gestão da Incubadora. Nas práticas de incubação 

devemos considerar alguns itens: anos de funcionamento da incubadora; quantidade e jornada de 

trabalho de gestores, funcionários e estagiários/bolsistas; número de editais abertos e 

projetos/empresas que foram pré-incubadas, incubadas, graduadas; finanças da incubadora; formas 

de acompanhamento das empresas; incubadas que têm sucesso quando graduadas. Para se obter o 

sucesso que a Incubadora tem tido os fatores mais relevantes podem ser assim descritos: 

quantidade de funcionários necessário/suficiente para a realização das atividades; gestão do 

conhecimento entre estes; aplicação de técnicas de gestão de pessoal na equipe; busca 

constante/permanente de recursos financeiros, acompanhamento periódico das empresas 

participantes e oferecimento de palestras e workshops além de um ambiente físico agradável e 

bom relacionamento entre as empresas incubadas” 

 

➢ NÚMERO DE CANDIDATOS SELECIONADOS NOS ANOS 2018 E 2019 

O gráfico 9, mostra a quantidade de candidatos selecionados para o processo de incubação nos 

anos de 2018 e 2019 das três incubadoras. 
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Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Análise do nono gráfico: De acordo com este gráfico, mostra que no ano de 2018 teve uma 

maior procura de empreendedores buscando a modalidade de incubação. Já no ano de 2019 

houve um número menor de candidatos defido a menor procura dos empreendedores . 

 

➢ NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS NOS ANOS 2018 E 2019 

 
O gráfico 10, mostra a quantidade projetos aprovados para o processo de incubação nos anos 

de 2018 e 2019 das três incubadoras. 

  

Gráfico 9 - Número de candidatos  selecionados 
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              Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Análise do décimo gráfico: O gráfico mostra o número de projetos selecionados e aprovados, 

nos respectivos anos, no ano de 2018 foram selecionados entre cinco a dez projetos que 

representam 66,70%, já no ano de 2019 possui uma quantidade menor de projetos selecionados 

representando-se 33,30% de projetos entre cinco a dez. 

 

➢ FORMA DE GESTÃO PELAS INCUBADORAS 

 
O gráfico 11, demonstra a forma em que cada incubadora realizam o acompanhamento das empresas 

incubadas. 

  

Gráfico 10 - Número de projetos selecionados 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Análise do décimo primeiro gráfico: Este gráfico demonstra que as três incubadoras utilizam 

de métodos de acompanhamento parciais e também diferentes, percebe-se que todas utilizam 

monitoramento, e há uma variação entre assessoria, acompanhamento presencial portal a porta 

e outros tipos de acompanhamentos. 

 

➢ OS ODS MAIS UTILIZADOS PELAS EMPRESAS: 

O gráfico 12, mostra em quais ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU, que mais as empresas inbubadas se encontra, que servem para o desenvolvimento em 

áreas necessárias para a transformação da humanidade e a melhoria contínua do mundo que 

devem ser implantados em todos os países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030, 

sendo eles:  

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável 

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades 

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

Gráfico 11 - Acompanhamento das empresas 
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Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos. 

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação. 

Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

Objetivo 13:Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. 

Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 

de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 

terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. 

Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

Gráfico 12 - ODS ulilizados pelas empresas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Análise do décimo segundo gráfico: O gráfico o perfil em que cada empresa se enquadra pelo 

os ODS, nove empresas se encaixa no terceiro objetivo que é boa saúde e bem estar, já em 

seundo lugar ficou o nono objetivo com indústria, inovação e infraestrutura e em terceiro se 

encontra o decimo setimo objetivo que é parcerias e meios de implementação. 

 

7 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise aprofundada de como 

funciona as incubadoras de empresas, baseada em livros, artigos, estudiosos e a pesquisa de 

campo realizada na Incubadora Municipal de Empresas PROINTEC, onde foi realizado nosso 

estudo de caso, Com coletas e análises de dados, que pode demonstrar desde a concepção de 

uma ideia do projeto até a graduação de uma empresa em uma incubadora. Além disso, também 

permitiu uma pesquisa de campo com formulários de pesquisa, que foram enviados para as 

incubadoras e para os empreendedores das empresas incubadas do município de Santa Rita do 

Sapucaí. Como obtenção de dados mais consistentes sobre as etapas do processo de cada 

empresa, modelo de gestão que cada empreendedor utiliza, ferramentas utilizadas e aplicadas, 

operação e meios que cada empresa está inseridas no mercado e geração de empregos. Após a 

realização do trabalho pode-se concluir o quanto uma incubadora de empresa é importante e 

colabora para o sucesso de cada empreendimento e com o desenvolvimento do empreendedor 

em todos os eixos necessários para seu desenvolvimento como pessoa, profissional e 

consequentemente para a saúde de sua empresa. Pode-se perceber que a incubadora é um 

ambiente colaborativo, dinâmico e estimulante para os empreendedores desenvolverem suas 

ideias e negócios que colaboram para o crescimento do projeto até a sua sobrevivência no 

mercado. Foi possível também analisar que a ferramenta de gestão para a manutenção e 

acompanhamento dos projetos até a maturidade de uma empresa é de suma importância para o 

desenvolvimento, plano de metas, sequência de atividades e monitoramento das mesmas 

conforme observado no sistema de gestão Macropus, que o PROINTEC utiliza em sua gestão 

das empresas incubadas. 

Para o município de Santa Rita do Sapucaí foi evidente a importância das incubadoras 

de empresas, pois cada empreendimento que passa pela incubadora a certeza de sucesso e 

geração de empregos em sua graduação é de 80% da taxa de sucesso, tornando assim o 

ecossistema do município e da região atraente aos olhos de outros municípios, Estados e até do 

país, atraindo assim investidores e empresários que desejam abrir seus negócios nestes 

ambientes de  inovação. Pois foi observado que quando uma ideia ou um projeto são iniciados 
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e capacitados em meio a um espaço de inovação e onde há propostas inovadoras a possibilidade 

de desenvolvimento são bem maiores de darem certo como futuras empresas de sucesso, e 

consequentemente aumentam os estímulos gerados nos profissionais com uma visão mais 

empreendedora, sendo possível alavancar o capital intelectual e o PIB do município e demais 

regiões. 

No PROINTEC os processos já são definidos pela Metodologia CERNE, definindo, 

assim, quais passos a IME deve seguir para auxiliar o crescimento e o desenvolvimento de uma 

empresa, por isso, a Metodologia CERNE agrega nos processos organizacionais e estruturais 

de uma empresa. 

Desta forma, pode-se afirmar que, a hipótese gerada foi confirmada e foi constatado que 

a incubadora contribui para a permanência e fixação de uma empresa no mercado, tudo isso a 

um menor custo e redução de sua mortalidade. 

Portanto este estudo fez compreender como é o funcionamento de uma incubação de 

empresa, nas perspectivas dos autores José Carlos Assis Dornelas (DORNELAS, 2002) Emília 

Rosângela Pires da Silva Franco (FRANCO, 2016) e quais são as ferramentas e metodologias 

necessárias para uma incubação referencial para o mercado. 

Como base para a pesquisa utilizamos o apêndice A e apêndice B abaixo que contém as 

perguntas  que foram realizadas com os empreendedores das empresas incubadas: 

Com tudo percebesse claramente a vantagem e eficácia da entrada de projetos no sistema 

de incubação de empresas, que ao longo do tempo gera grandes resultados para a comunidade 

local, gerando empregos, economia para a cidade e região. E com isso cada vez mais o 

empreendedorismo torna-se crescente e colaborativo com as pessoas que assim o buscam. 

Para uma futura evolução da pesquisa deste Trabalho de Conclusão de Curso, uma 

possível sugestão, seria que o acompanhamento das empresas nas incubadoras desde a abertura 

do projeto, até sua efetiva graduação, fosse que trimestralmente traçassem junto as empresas 

planejamentos estratégicos em pequenas metas de curto e longo prazo e acompanharem através 

do monitoramento trimestral a evolução destas metas, e nos eixos que estivessem deficientes 

ou não atingidos, que a incubadora como gestora colaborasse intervindo se solicitado com 

mentorias, assessorias e treinamentos para as empresas que precisassem de colaboração neste 

sentido e com isso teriam mais êxito e eficácia em seu planejamento e com a certeza de sucesso 

mútuo para todos envolvidos. 
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APÊNDICE A – Modelo de formulário para incubadoras 
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APÊNDICE B – Modelo de formulário para empresas incubadas 
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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de um estudo desenvolvido em uma empresa do segmento de 

eletrônica, no setor de manutenção. O presente estudo apresentará uma proposta de um plano 

de manutenção, baseado na metodologia da Manutenção Centrada na Confiabilidade. Com a 

finalidade de identificar o nível de eficácia do plano de manutenção atualmente utilizado na 

empresa, analisando a viabilidade de aplicação da Manutenção Autônoma e diminuição das 

paradas não planejadas do equipamento para aumentar a sua confiabilidade. A metodologia 

aplicada possui uma abordagem quali-quantitativa, tendo o objetivo de pesquisa exploratória, 

tornando mais claro o problema. O estudo foi desenvolvido com base no levantamento 

bibliográfico, sendo a pesquisa classificada como um estudo de caso. 

 

Palavras-chave: Manutenção Centrada na Confiabilidade. Manutenção autônoma. Plano de 

manutenção. 
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ABSTRACT 

 

This work is a result of a study developed in an electronics company in the maintenance 

sector. This study will present a proposal of a maintenance plan, based on the Reliability 

Centered Maintenance methodology. In order to identify the level of effectiveness of the 

currently maintenance plan used in the company, analyzing the feasibility of application of 

Autonomous Maintenance and reducing unplanned equipment stops to increase their 

reliability. The applied methodology has a qualitative-quantitative approach, having the 

objective of exploratory research, making the problem more clear. The study was developed 

based on the bibliographical survey, and the research was classified as a case study. 

 

Keywords: Reliability Centered Maintenance. Autonomous maintenance. Maintenance plan. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A importância estratégica e a inserção de ferramentas atribuídas à gestão da manutenção, nas 

organizações, evoluíram com o estreitamento das relações de mercado no mundo. A 

globalização e a economia turbulenta conferem maiores exigências para manter o bom 

posicionamento entre os elos da cadeia de suprimentos. Dessa forma, a manutenção industrial 

ganhou uma nova configuração, de acordo com Kardec & Nascif (2009, p. 11), deixando de 

ser eficiente para se tornar eficaz, suas funções passaram a ser manter o equipamento 

disponível, reduzir as falhas do equipamento e reduzir as paradas não planejadas, muito além 

de reparações no menor tempo. 

 

Um conjunto de atividades, aplicados na manutenção, visam atingir a produtividade esperada 

através do funcionamento adequado das máquinas e ferramentas necessárias a um processo 

produtivo (OLARTE et al., 2010). O principal fator para o aumento da competitividade é a 

redução de custos, que, por sua vez, tem uma estreita relação coma produtividade, 

principalmente, ao possibilitar aumento de faturamento, melhorias na confiabilidade e 

disponibilidade dos equipamentos (SANTOS; COLOSIMO; MOTTA, 2007). 

 

Segundo Farrero, Tarrés e Losilla (2002), a combinação balanceada entre manutenções 

preventivas, preditivas e corretivas otimiza a política de manutenção. A determinação do tipo 

de manutenção e o intervalo de tempo entre elas podem ser definidos pela taxa de falhas e 

custo da parada de cada equipamento. Portanto, fica clara a importância de utilizar dados 

quantitativos ao elaborar um plano de manutenção mais eficaz (RAUSAND, 1998). 

 

Para Fogliatto e Ribeiro (2009), podem-se dividir as metodologias de gestão da manutenção 

em duas: a Manutenção Produtiva Total (MPT), consolidada pela evolução natural da 

manutenção corretiva para a preventiva e; a Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC), 

um programa, com o objetivo de garantir o melhor desempenho das funções especificadas 

para cada máquina em uma planta fabril. 

 

A MPT surgiu no Japão, em 1970, com o objetivo estratégico de aumentar a eficiência da 

manutenção produtiva, caracterizada pela integração de todos os colaboradores em um 
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sistema de cooperação (FREITAS, 2009). Seu conjunto de atividades - com vista em perda 

zero e defeito zero nos produtos e falha zero e quebra zero nas máquinas - buscam a máxima 

eficácia do sistema de produção e a maximização do ciclo total de vida útil dos equipamentos 

(NAKAJIMA, 1989). 

 

Já a MCC foi pioneira na aviação civil, entre 1960 e 1970, ao obter resultados positivos no 

bloqueio de acidentes aéreos. O sucesso influenciou o alavancamento do estudo das diretrizes 

deste método, que se apoiou na análise de falhas de equipamentos para ser aplicado nas 

indústrias em geral (VIANA, 2006). A “Confiabilidade é a capacidade de um item 

desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante um dado intervalo 

de tempo” (NBR 5462, ABNT, 1994). 

 

“A generalidade dos conceitos e técnicas da MCC são aplicáveis, atualmente, a qualquer 

sistema, independente da tecnologia, onde seja necessário manter a funcionalidade de 

processos ou ativos físicos” (SIQUEIRA, 2014, p. 9). Portanto, neste trabalho será estudado o 

método MCC, com foco principal em Manutenção Autônoma (MA), devido a sua crescente 

importância para a Indústria 4.0. 

 

Para Kardec (2002), a MA consiste em desenvolver nos operadores o sentimento de 

propriedade e zelo pelos equipamentos, detectando problemas, realizando limpezas e 

lubrificações periódicas, pequenos reparos, ajustes e regulagens. Atividades de MA são 

tipicamente implementadas em passos e somente são efetivas se a progressão de um passo 

para o próximo for estritamente controlada. 

 

Conforme Torres (1995), “vivemos em um mundo em que dos mais fortes fatores de 

competitividade para qualquer empresa, em qualquer ramo de negócios, é o uso da tecnologia, 

adequada aos seus objetivos.” Dessa forma, as organizações, que reconhecem tais avanços 

tecnológicos e culturais têm adaptado seus objetivos dia a dia, buscando números que sejam 

mais favoráveis, como zero defeito, zero perda, maior disponibilidade e mais produtividade, 

mantendo-se em nível alto de competitividade no mercado. Para Robins (2005, p. 17), as 

empresas bem-sucedidas devem fomentar a inovação e serem flexíveis frente as mudanças 

para se resguardarem da extinção. 
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1.2 ESCOPO DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos para o desenvolvimento do objetivo de estudos. 

No capítulo 1, a Introdução, são apresentadas as Considerações Iniciais, com uma breve 

abordagem sobre o tema proposto; o Objetivo Geral e os Objetivos Específicos; as Limitações 

do tema e; a Justificativa da pesquisa. O capítulo 2 trata do Embasamento Teórico, cita as 

referências utilizadas como base para o estudo, as quais foram retiradas da literatura existente 

dedicada ao assunto. No capítulo 3 tem-se a Metodologia de Pesquisa, no qual será 

apresentada a estrutura de trabalho para a realização da pesquisa. O capítulo 4 é destinado ao 

Desenvolvimento do Trabalho, contendo a apresentação e análise dos dados coletados e os 

Resultados obtidos. Encerra-se com a Conclusão e as Referências no capítulo 5 e 6, 

respectivamente. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Tendo em vista a importância da manutenção industrial na estreita relação entre produtividade 

e lucratividade, o objetivo geral deste trabalho é propor um plano de manutenção baseado no 

método MCC. A complexidade de tal planejamento torna necessário o apoio de uma 

ferramenta de gestão para coordenar o desenvolvimento das atividades e auxiliar no alcance 

das metas estipuladas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Em paralelo ao objetivo geral, têm-se os objetivos específicos. São eles: 

a) Verificar a eficácia do plano de manutenção atualmente praticado pela empresa;  

b) Identificar pontos de melhoria no processo para redução de paradas não programadas; 

c) Avaliar a viabilidade de aplicação da manutenção autônoma no equipamento estudado.  
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1.4 LIMITAÇÕES 

 

A pesquisa se limita aos dados obtidos em uma empresa, localizada no sul de Minas, 

fabricante de produtos e soluções em segurança, redes e telecomunicações. O estudo será 

realizado no setor de manutenção, com foco nas máquinas injetoras – o atual gargalo do 

processo, para a construção de um plano de manutenção a partir da análise e observação do 

histórico de falhas dos equipamentos e o método de trabalho da empresa. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa inicial tange o destaque que a manutenção tem ganhado em função do seu 

caráter estratégico para a competitividade nas organizações, através da contribuição na 

concepção de processos enxutos e confiáveis. 

 

A segunda justificativa reflete os ganhos da execução da manutenção de forma planejada, que 

visa reduzir o tempo despendido em manutenções corretivas e reduzir os custos com 

recuperação dos ativos. Dessa forma, incrementando a produtividade e reduzindo custos 

causados por falhas. 

 

Em terceiro, segundo dados da Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN, 2011), os 

custos referentes à manutenção nas empresas no Brasil têm se mantido constantes, cerca de 

4% sobre o faturamento bruto, em 2011. Enquanto, 26% da produtividade do setor é dedicada 

ao desempenho de manutenções corretivas. Esta realidade demonstra que há necessidade de 

buscar melhorias na gestão da manutenção, tanto pelo uso de métodos inovadores quanto pela 

mudança de cultura nas organizações. 

 

Por fim, a justificativa principal para o desenvolvimento deste estudo é a complementação à 

formação de bacharelado em Engenharia de Produção, visando o desenvolvimento de 

competências relacionadas, como gerência de projetos e aplicação de melhorias. Além de, 

contribuir com a empresa objeto de estudo no dimensionamento e integração de recursos 

físicos, humanos e financeiros por meio de tecnologias adequadas.   
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2  EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1 INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO 

Viana (2006) afirma que a manutenção se deriva do latim manus tenere, que significa manter 

o que se tem. Segundo Monchy (1989), “o termo ‘manutenção’ tem sua origem no vocábulo 

militar, cujo sentido era ‘manter’, nas unidades de combate, o efetivo e o material num nível 

constante”. O termo manutenção ganhou notoriedade, na indústria, por volta do ano de 1950, 

nos Estados Unidos da América. Na França, o termo se sobressai gradualmente à palavra 

“conservação”. 

 

A manutenção industrial teve início durante a Revolução Industrial, nesse período os 

equipamentos eram mais robustos, simples e suas manutenções menos frequentes. Devido aos 

poucos reparos e sem programação de manutenção ou de lubrificação, os serviços eram 

fundamentados na manutenção corretiva. Na II Guerra Mundial, no final da década de 30, 

tendo a necessidade de se produzir em alto volume e de forma mais enxuta, começou a se 

praticar o monitoramento de máquinas e equipamentos, iniciando-se, assim, conceitos de 

manutenção preventiva. A manutenção, com sua função corretiva e preventiva, assumia, 

então, uma posição na indústria, como a função produção (FILHO, 2008). 

 

Segundo Moro e Auras (2007), a manutenção passava despercebida, porém, sempre esteve 

presente desde muito tempo em nossa vida. Juntamente com o surgimento do relógio 

mecânico, no século XVI, na Europa, a manutenção passou a ser conhecida e foi assim que 

surgiram os primeiros técnicos em montagem e assistência de equipamentos. 

 

De acordo com Pinto e Nascif (2001), até 1914, a importância da manutenção era dada em 

segundo plano, pois as indústrias não possuíam equipamentos e equipes designadas para esse 

tipo de serviço. Existiam operadores responsáveis por reparos, no entanto, eles ainda exerciam 

a função de operação e execução de manutenção corretiva, ou seja, atuavam no conserto da 

máquina após uma falha, dessa forma, mantendo o equipamento indisponível até o final da 

intervenção. 

 

A manutenção preventiva marcou o segundo período da história da manutenção, em 1940. 

Iniciaram-se os planos de manutenção e a preocupação com as paradas de máquinas, que 
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afetavam a produtividade da indústria. No terceiro período, começou a se pensar em como 

tornar os equipamentos mais duradouros, visando mais disponibilidade e mais produtividade, 

com qualidade e no menor custo possível, tendo em vista que as tarefas de manutenção 

deveriam garantir uma redução de perdas associadas a lesões pessoais, danos ambientais, 

perdas na produção e danos nos materiais (RAUSAND, 1998). 

 

A Figura 1 mostra a evolução do conceito de manutenção ao longo dos anos em um contexto 

mundial e seu desenvolvimento na indústria. 

 

FIGURA 1 – Evolução do conceito de manutenção 

 

Fonte: César; Lima; Simon (2014, adaptado de KARDEC e NASCIF, 2009, p. 5) 

 

Durante a implantação da manutenção preventiva houve o aumento dos registros de 

ocorrências de manutenção, assim como os altos gastos com as peças de reposição, deixando 

ainda mais evidente a necessidade de investimento no setor, e consequentemente, 

contribuindo para o surgimento da Engenharia de Manutenção. (CAMPOS JÚNIOR, 2006). 

 

A cultura de manutenção difere de empresa para empresa, de acordo com o tipo e 

característica de seus equipamentos e conforme o tipo de produto produzido. No entanto, 

existem alguns padrões que são seguidos para que a excelência e produtividade sejam 

atingidas. A manutenção deve ser planejada de forma estratégica, segundo Souza (2008, p. 

20), “para assegurar as operações corretas dos equipamentos e obter dos equipamentos a 
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maior disponibilidade possível, ou seja, sustentação do sistema sem desviar o objetivo da 

elevação das receitas (rentabilidade)”. 

 

Vários autores definem manutenção, como Xenos (1998, p. 18), diz que a manutenção é 

"fazer tudo o que for preciso para assegurar que um equipamento continue a desempenhar as 

funções para as quais foi projetado, em um nível de desempenho exigido." E defende uma 

classificação para as atividades de manutenção de equipamentos: 

 

As atividades de manutenção dos equipamentos visam a manter suas condições 

originais de operação e seu desempenho através do restabelecimento de eventuais 

deteriorações destas condições. Neste tipo de atividade, assume-se que qualquer 

serviço de manutenção somente poderá restabelecer o equipamento às suas 

condições originais de desempenho e confiabilidade intrínseca, nunca exceder estas 

condições. As atividades de melhoria dos equipamentos visam a melhorar suas 

condições originais de operação, desempenho e confiabilidade intrínseca, através das 

incorporações de modificações ou alterações no seu projeto ou configuração 

original. O objetivo destas atividades é atingir novos patamares de produtividade 

para os equipamentos (XENOS, 1998, p.20). 

 

Conforme Slack et al. (2002), "Manutenção é o termo usado para abordar a forma pela qual as 

organizações tentam evitar as falhas ao cuidar de suas instalações físicas." 

 

Para Kardec e Nascif (2009), a missão da manutenção é: "Garantir a confiabilidade e a 

disponibilidade da função dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo 

de produção ou de serviço, com segurança, preservação do meio ambiente e custos 

adequados". 

 

Segundo Amaral (2015), gerenciar a manutenção é estabelecer novos padrões, mudar o que já 

existe ou cumpri-los. A padronização das atividades da manutenção é essencial para que a 

busca da excelência industrial e competitividade da empresa seja eficiente. 

 

Segundo Mirshawka (1993), a manutenção é um conjunto de atividades e recursos aplicados 

aos equipamentos e ao sistema, visando garantir um serviço exercendo a função dentro dos 

parâmetros de disponibilidade, qualidade, prazos, custos e vida útil dentro do pretendido. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1994) define manutenção por sendo a 

“combinação de todas as questões técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, 



 

17 

 

destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma 

função requerida”. 

 

Baseados nas definições dos autores, pode se chegar à conclusão que a manutenção é 

gerenciar, acompanhar e agir para o bom desempenho dos equipamentos e instalações da 

empresa, de forma contínua e sistêmica, visando a disponibilidade dos ativos e mantendo suas 

funções operantes em maior vida útil possível, a um menor custo, tendo respeito aos 

Stakeholders. 

 

2.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

 

O autor Viana (2006), afirma que os tipos de manutenção “nada mais são do que as formas 

como são encaminhadas as intervenções nos instrumentos de produção”. 

 

Viana (2006) defende que a manutenção pode ser dividida de três formas diferentes: corretiva, 

preventiva e preditiva. A manutenção corretiva é pela qual se realiza correções necessárias na 

máquina, de forma aleatória, conforme for detectada uma falha. A manutenção preventiva 

atua sob a metodologia na qual o trabalho é previamente organizado e feito de forma 

periódica, auxiliando a manutenção corretiva e com o objetivo de prever as ocorrências de 

falhas (SIQUEIRA, 2014). Já a manutenção preditiva visa acompanhar e antecipar a 

ocorrência de falhas dos equipamentos por meio do monitoramento, medições e controle 

estatístico, para assim, determinar o tempo certo para a intervenção de reparos (VIANA, 

2006). 

 

E, ainda para Viana (2006), é considerado mais um tipo de manutenção – a autônoma, cujas 

atividades são programadas para serem desempenhadas por operadores do equipamento, 

tomando forma de um tipo de manutenção. Nessa modalidade, os operadores devem assumir a 

responsabilidade pelos equipamentos que operam, garantindo seu funcionamento para entrega 

de produtividade (FOGLIATTO; RIBEIRO, 2009). 

 

Viana (2006) cita a existência de outros tipos de manutenção abordados por diversos autores, 

porém, eles defendem esses tipos devido a forma como são feitas as intervenções no 

equipamento. Com um consenso, algumas variações não são tão significantes em comparação 
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as três classificações principais: Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Manutenção 

Preditiva. 

 

2.2.1 Manutenção corretiva 

 

Segundo Souza (2009), a falha do equipamento pode vir a causar uma perda total e parcial da 

capacidade de operação do equipamento. A falha deve ser corrigida de alguma forma e 

rapidamente. Esse tipo de manutenção é chamado de manutenção corretiva. 

 

Para Viana (2006), a manutenção corretiva realiza a intervenção necessária para evitar que 

maiores consequências venham a acontecer nos equipamentos produtivos, à segurança dos 

trabalhadores e até ao meio ambiente. 

 

Ainda, de acordo com Souza (2009), é responsabilidade de a manutenção corretiva gerar 

informações para medir o desempenho, a repetitividade da falha e outros parâmetros de 

medição. De posse dessas informações e das análises necessárias é fundamental que seja 

criada uma equipe para construir a manutenção preditiva do equipamento. Conforme esses 

reparos tornam-se repetitivos, ao longo do tempo, é imprescindível aumentar sua velocidade 

de execução e criar técnicas para que sua frequência seja reduzida. 

 

De acordo com Monchy (1989), a manutenção corretiva tem o objetivo de manter o 

equipamento em funcionamento, até que o mesmo não possa mais operar por degradação. Ou 

seja, é a troca simples e pura de peças danificadas, devido à quebra do equipamento. Monchy 

(1989) complementa que é uma atividade de defesa, sempre guardando uma próxima falha 

acidental. 

 

2.2.2 Manutenção preventiva 

 

Segundo Schoeps (1994), a manutenção preventiva é uma técnica que mantém o controle 

permanente sobre os equipamentos, executando operações para manter o bom funcionamento 

destes. De acordo com Souza (2009), ela é que auxilia a corretiva, através do conhecimento 

dos equipamentos e suas instalações, e é responsável pelas intervenções que interrompem ou 

não a produção de forma planejada e programada. 
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Souza (2009) reforça que não é apropriado pensar a manutenção preventiva como um 

conjunto de atividades que visam verificar e fazer trocas periódicas de peças. Esse tipo de 

manutenção não tem uma padronização, pois os equipamentos, operações e processos são 

diferentes de empresa para empresa.  

 

Para Viana (2006), todo serviço realizado em máquinas que não estejam em falhas, com 

condições de operações dentro da segurança ou zero defeito, pode ser classificado como 

manutenção preventiva. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1994), define esta modalidade como a 

manutenção realizada em intervalos já predeterminados, em um plano de manutenção, ou de 

acordo com critérios estabelecidos, visando reduzir a probabilidade de falhas ou degradação. 

 

2.2.3 Manutenção preditiva 

 

A manutenção preditiva trabalha com a previsibilidade de deterioração do equipamento, por 

meio de parâmetros, é feita no momento certo, antes que a falha aconteça, evitando falhas 

funcionais ou consequência vinda delas (MOUBRAY, 1997). 

 

Segundo Souza (2009), é um tipo de manutenção que tem a finalidade de acompanhar os 

parâmetros de funcionamento das máquinas e equipamentos e prever as falhas, através de uma 

programação de inspeção, para que seja feita a intervenção no momento correto. Pode ser 

considerada manutenção preventiva de forma evoluída. 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1994), manutenção 

preditiva é definida como a ação que garante uma qualidade de serviço, com base na 

aplicação de análises feitas sistemicamente através dos parâmetros amostrados ou então por 

meio de supervisão. 

 

2.2.4 Manutenção autônoma 
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Manutenção autônoma (MA) é o conjunto de atividades feitas diariamente pelos operadores 

com a intenção de manter os equipamentos em operação de forma eficaz e estável para 

atender a todo o plano de produção. Essas atividades se resumem em: lubrificação, pequenos 

reparos, resolução de problemas, detecção de anomalias e limpeza dos equipamentos, com a 

visão de melhorar a produtividade e a manutenção de equipamentos em operação 

(NAKASATO, 1994). 

 

Para os Kardec e Ribeiro (2002), manutenção autônoma é desenvolver nos operadores o senso 

de prioridade e cuidado com os equipamentos, bem como desenvolver a habilidade de 

inspecionar e detectar falhas. Para se obter sucesso na MA é preciso sensibilizar o operador, 

com a visão de que o equipamento é o meio pelo qual irão desenvolver uma nova forma de 

agir e pensar, trazendo então melhorias para o seu dia-a-dia e para o seu desenvolvimento 

profissional. 

 

Segundo Vanzella (2007), a manutenção autônoma possibilita aos mantenedores maior 

disponibilidade para desenvolver tarefas e reparos mais complexos no ambiente produtivo, 

por exemplo, melhorias em equipamento. 

 

2.3 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

 

Para Souza (2008, p. 66), a gestão da manutenção se inicia na definição da concepção: “(...) a 

gestão deve estar relacionada a todo conjunto de ações, decisões e definições sobre tudo o que 

se tem que realizar, possuir, utilizar, coordenar e controlar para gerir os recursos fornecidos 

para a função manutenção e fornecer assim os serviços que são aguardados pela função 

manutenção”. 

 

A manutenção deve atender a três clientes, de acordo com Nunes e Valladares (2008, p. 4), 

sendo eles: os proprietários dos ativos físicos, que esperam o retorno financeiro de seu 

investimento; os usuários dos ativos, que desejam que se mantenha um padrão esperado de 

desempenho e; a sociedade, que exige padrões de qualidade dos produtos, segurança e baixo 

impacto ao meio ambiente. 

 

Os tipos de manutenção devem ser associados para melhorar o desempenho da gestão, sem 

restringir uma abordagem ou outra, mas utilizando a metodologia adequada como fator 
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estratégico para a diminuição dos custos totais de produção. Para isso, a Engenharia de 

Manutenção concentra-se na busca de causas, na melhoria de processos com desempenho 

baixo, na capacidade de manutenibilidade, na comunicação com setores de compras e 

projetos, cujo objetivo é aumentar a confiabilidade e garantir a disponibilidade dos ativos 

(NETTO, 2008). 

 

2.3.1 Manutenção Produtiva Total 

 

A Manutenção Produtiva Total (MPT) é definida como um modelo de gestão utilizado na 

busca por melhoria contínua, através da eliminação de perdas no processo produtivo e 

aumento da confiabilidade dos equipamentos. Fleming e França (1997) vão além, definem-na 

como uma filosofia de trabalho considerada uma missão na manutenção da produtividade. 

Através da redução de paradas, do desenvolvimento da relação entre homem e máquina e do 

envolvimento de todos os níveis da organização, Palmeira (2001) explica a maximização no 

uso do ativo industrial e a garantia de produtos de qualidade com preços competitivos. 

 

De acordo com Kardec e Nascif (2002), a MPT teve início por volta de 1951, quando a 

manutenção preventiva, originalmente concebida nos EUA, foi implantada em uma empresa 

do grupo Toyota no Japão. 

 

O MPT, também, pode ser definido como: 

 

Esforço elevado na implementação de uma cultura corporativa que busca a melhoria 

da eficiência dos sistemas produtivos, por meio da prevenção de todos os tipos de 

perdas, atingindo assim o zero acidente, zero defeito e zero falhas durante todo o 

ciclo de vida dos equipamentos, cobrindo todos os departamentos da empresa 

incluindo Produção, Desenvolvimento, Marketing e Administração, requerendo o 

complexo envolvimento desde a alta Administração até a frente de operação com as 

atividades de pequenos grupos. (MORAES, 2004, p. 33). 

 

Moraes (2004) apresenta três características essenciais do MPT: 

a) A manutenção é reconhecida como atividade que promove lucros para a empresa; 

b) A otimização das políticas de manutenção já desempenhadas na organização para 

aumentar a confiabilidade dos equipamentos; 

c) O incentivo ao envolvimento dos operadores com a manutenção (manutenção 

autônoma) através da cultura que promove novas capacidades e participação em 

projetos de aperfeiçoamento. 
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A MPT possui princípios denominados 8 pilares e usados como base para sua implementação, 

de acordo com Moraes (2004, p. 40), são eles: (i) Melhoria Focada ou Específica, (ii) 

Manutenção Autônoma, (iii) Manutenção Planejada, (iv) Treinamento e educação, (v) Gestão 

antecipada, (vi) Manutenção da Qualidade, (vii) Segurança, saúde e meio ambiente e (viii) 

Melhoria dos processos. Os pilares definem e direcionam a filosofia com foco em “Falha 

Zero”, conforme apontam os objetivos específicos estabelecidos por Souza (2008, p. 84): 

a) Eliminação das Grandes Perdas;  

b) Manutenção Autônoma;  

c) Manutenção Planejada;  

d) Educação e Treinamento.  

 

2.3.2 Manutenção Centrada em Confiabilidade 

 

A Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) surgiu pela análise da política de 

manutenção no setor de transporte aéreo, em 1978, sob autoria de Stan Nowlan e Howard 

Heap, demonstrando que era fraca a correlação entre idade do equipamento e taxa de falhas 

(FERREIRA, 2009). 

 

A MCC é uma metodologia que visa a utilização máxima dos recursos disponíveis, 

preservando suas funções, para garantir a confiabilidade de um processo. Para mais, 

proporciona a melhoria do desempenho operacional, aumento da vida útil dos equipamentos e 

eficiência na gestão da manutenção (quando, onde, o que e por que fazer). Dessa forma, é 

necessário levantar os riscos de falha e a probabilidade de ocorrência de cada uma delas para, 

caso haja problemas, a empresa poderá dirigir seus esforços evitando agravantes ao ambiente 

e aos colaboradores (SOUZA & LIMA, 2003). 

 

A abordagem racional e sistemática da MCC tem ganhado destaque nos aspectos voltados 

para a manutenção, conforme ressaltam Fogliatto e Ribeiro (2009), devido aos excelentes 

resultados como aumento da disponibilidade dos ativos e redução de custos por paradas, 

aumento do tempo médio entre falhas (MTBF) e diminuição do tempo médio de reparos 

(MTTR). Portanto, a metodologia apoia a tomada de decisões a nível gerencial e permite a 
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adequação da política de manutenção, de acordo com o nível de serviço desejado, apropriada 

a cada organização. 

 

Na Tabela 2, a seguir, são descritos os sete passos para implantação da MCC, definidos por 

Souza e Lima (2003), que serão adotados no Desenvolvimento deste trabalho: 

 

TABELA 1 – Passos para implantação da MCC por Souza e Lima (2003) 

Passo 1 

Selecionar o equipamento/área 

onde será implementada a 

metodologia 

Sua função deve ser significativa para um item isolado, devem–se 

definir os objetivos e o escopo da análise (quando e onde), 

auditorias e treinamentos, justificando os investimentos; 

Passo 2 

Determinação do desempenho 

desejado e capacidade real 

tecnológica do ativo 

A manutenção deve conciliar condições para o equipamento 

executar o que foi projetado (“capabilidade intrínseca”) e o que se 

deseja que seja executado (“desempenho desejado”); 

Passo 3 Análise das falhas do ativo 

Deve-se registrar e analisar as falhas funcionais (perda de função) 

conforme as consequências para o desempenho operacional do 

ativo, classificando-as em falhas parciais e totais, falhas limites 

inferior e superior e falhas contexto operacional; 

Passo 4 

Estudar as causas das falhas, 

seus efeitos e possíveis 

consequências 

Pode ser utilizado a Análise de Modos de Falha e seus Efeitos 

(FMEA) para investigar as falhas, as informações geradas devem 

justificar as tomadas de decisão sob as causas e efeitos da falha; 

Passo 5 
Selecionar o tipo de 

manutenção mais adequada 

Esta definição deve visar o aumento da confiabilidade operacional 

e da longevidade do equipamento, baixando os custos de 

manutenção; 

Passo 6 
Formular e implementar o 

plano de manutenção 

Deve haver uma comparação entre o plano existente e a 

recomendação do novo, de maneira a avaliar a necessidade de 

propor, alterar ou eliminar atividades; 

Passo 7 Melhoria Contínua 

Todos os colaboradores e setores devem se envolver para revisar e 

adaptar o processo às novas tecnologias, novos problemas e novas 

condições do ambiente, baseando-se na melhoria contínua por 

Kaisen, para garantir resultados significativos. 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

Rausand (1998) propôs 12 passos para a implantação da MCC: (i) Preparação do estudo, (ii) 

Seleção e definição do sistema, (iii) Análise das funções e falhas funcionais, (iv) Seleção dos 

itens críticos, (v) Coleta e análise de dados, (vi) Análise de modos e efeitos de falha, (vii) 

Seleção das tarefas de manutenção, (viii) Definição dos intervalos de manutenção, (ix) 
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Comparação das práticas antigas e das propostas pela MCC, (x) Tratamento dos itens não 

críticos, (xi) Implantação, (xii) Recolhimento e atualização dos dados em serviço.  

 

Enquanto Fogliatto e Ribeiro (2009) sugerem os seguintes passos: (i) definir as funções e 

padrões de desempenho; (ii) como os equipamentos podem falhar; (iii) causas de cada falha 

funcional; (iv) o que acontece quando cada falha ocorre, (v) de que forma cada falha 

interessa; (vi) como prevenir cada falha e (vii) o que deve ser feito quando não existe uma 

atividade proativa pertinente. 

 

O número de passos para aplicação da MCC pode divergir entre os autores (RAUSAND, 

1998; ZAIONS, 2003; FOGLIATTO, RIBEIRO, 2009). No entanto, o conhecimento e 

conciliação dos métodos podem colaborar para a compreensão e eficiência na implantação da 

metodologia. 

 

2.4 INDICADORES EM MANUTENÇÃO 

 

As ferramentas em manutenção auxiliam na coleta de dados e informações do sistema. 

Enquanto, os indicadores processam esses valores e permitem analisar situações atuais com 

situações anteriores, assim, medindo o desempenho de metas estabelecidas e monitorando o 

processo para reajustes (COSTA et al., 2015). 

 

Alguns indicadores são referências em manutenção, de acordo com NETTO (2008), sendo 

eles: 

 

a) Hora parada: indica o tempo em que o equipamento/máquina esteve indisponível para 

o processo produtivo; 

 

b) Hora de espera: mensura o tempo entre a notificação da indisponibilidade da máquina 

até o momento do início de reparo, ou seja, a capacidade de reação e organização da 

equipe de manutenção; 
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(1) 

(2) 

c) Hora de impedimento: indica o tempo perdido por motivos que impedem a ação da 

equipe de manutenção, por exemplo, a falta de suprimentos, e, consequentemente, 

demonstra o comprometimento das equipes de suporte à manutenção; 

 

d) Disponibilidade: mede as condições mínimas de controle da manutenção em assegurar 

o atendimento à produção, ou seja, a probabilidade do equipamento estar disponível ao 

longo de um determinado período. De acordo com Kardec e Nascif (2009), o índice de 

disponibilidade técnica pode ser calculado por meio da Equação 1: 

 

Disponibilidade técnica (%) = 
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
∗ 100 

 

Onde: 

MTBF = Tempo médio entre falhas; 

MTTR = Tempo médio para reparo; 

 

e) Custo de manutenção: representa, basicamente, a somatória de todos os custos 

envolvidos na manutenção, como perdas da produção e perdas de demandas diante do 

não atendimento; 

 

f) MTBF (Mean Time Between Failure – Tempo médio entre falhas): calcula o tempo 

médio transcorrido entre uma falha e a posterior. O cálculo do MTBF e MTTR é dado 

pela relação entre os valores de tempo observados em um dado período de tempo e o 

número de observações (KARDEC; NASCIF, 2009); 

 

g) MTTR (Mean Time to Repair – Tempo médio para reparo): mede o tempo médio total 

para reparo da falha, incluindo o envolvimento de todas as equipes necessárias; 

 

h) Confiabilidade: indica a probabilidade de um ativo funcionar sob condições esperadas 

em um período determinado ou estar em condições de funcionamento após ter 

realizado outro trabalho. Pode ser calculado através da Equação 2 (KARDEC; 

NASCIF, 2009): 

 

R(t) = e -λt 
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(5) 

(4) 

(3) 

 

Onde: 

R(t) = confiabilidade a qualquer tempo t; 

e = base dos logaritmos neperianos (e = 2,718); 

λ = taxa de falhas (número total de falhas por período de operação); 

t = tempo previsto de operação; 

 

Dessa forma, pode-se estimar a probabilidade de um equipamento falhar em um 

período definido de tempo, a partir de uma taxa de falha constante (RIBEIRO, 2012). 

 

A taxa de falhas (𝜆) é determinada pelo número de falhas por unidade de tempo. 

Kardec e Nascif (2009) representam-na pela Equação 3: 

 

𝜆 = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 

 

i) Mantenabilidade ou Manutenibilidade: representa a probabilidade de um ativo 

avariado ser recomposto em seu estado anterior em certo período de tempo, quando a 

manutenção é realizada normalmente. Os autores Kardec e Nascif (2009) apresentam o 

cálculo para manutenibilidade conforme a Equação 4: 

 

M (t) = 1 - e -µt 

 

Onde: 

M (t) = Função manutenibilidade (probabilidade de duração de reparos); 

e = base dos logaritmos neperianos (e = 2,718); 

µ = taxa de reparos ou número de reparos efetuados em relação ao total de horas de 

reparo do equipamento;  

t = tempo previsto de reparo. 

 

A taxa de reparos (µ) é definida analogamente à taxa de falhas (𝜆). Os autores definem 

a taxa de reparos pela seguinte Equação 5: 

 

µ = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
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2.5 FERRAMENTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO 

 

Entre as ferramentas, o FMEA é uma das técnicas mais aplicadas nas engenharias, e, neste 

projeto, será utilizado como suporte à aplicação da MCC. 

 

2.5.1 Análise de Modos de Falha e seus Efeitos 

 

A Análise de Modos de Falhas e seus Efeitos (FMEA) começou a ser utilizada, em 1949, com 

a finalidade de análises de falhas nos sistemas e equipamentos do exército americano e sua 

eficiência era medida de acordo com o impacto que viesse a causar na missão da defesa 

pessoal de cada soldado. Nos anos 60, a NASA aprimorou a ferramenta, tomando, assim, 

mais espaço nos setores aeronáuticos. Desde 1976, a indústria automobilística utiliza a 

ferramenta, tanto que se tornou uma ferramenta fundamental nas empresas do mesmo 

segmento. Até mesmo os fornecedores da indústria automobilística utilizam o FMEA em 

conformidade com a norma TS 16.949 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2002). 

 

De acordo com Fogliatto e Ribeiro (2009), o FMEA é uma técnica que permite avaliar e 

conhecer as falhas potenciais de um processo, assim como, identificar ações para reduzi-las 

ou eliminá-las, além de proporcionar registros para monitoramento das falhas e para estudos 

futuros. A Figura 2 é um exemplo de formulário para aplicação da ferramenta: 
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FIGURA 2 - Modelo de formulário para FMEA 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

Antes de sua aplicação, os autores sugerem a definição de um escopo, a reunião da equipe de 

trabalho e a verificação da documentação do processo, para então: (i) elaborar o fluxograma 

do processo; (ii) identificar os modos de falha; (iii) identificar os efeitos dos modos de falha; 

(iv) determinar a severidade; (v) identificar as causas das falhas; (vi) determinar a ocorrência; 

(vii) identificar os controles de prevenção e detecção; (viii) determinar a detecção; (ix) 

calcular o risco e; (x) recomendar ações para reduzir os riscos 

 

2.6 FERRAMENTAS PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Este tópico é dedicado às ferramentas que são utilizadas na análise de dados do estudo: 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) e Gráfico de Pareto. 

 

2.6.1 Overall Equipment Effectiveness 

 

O OEE tem como objetivo principal medir a real utilização de um equipamento, a fim de 

alcançar eficiência no processo produtivo (STAMATIS, 2011). Segundo Hansen (2006) o 

OEE é embasado em três parâmetros diferentes, são eles: qualidade, desempenho e 
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(6) 

disponibilidade, este indicador é utilizado para determinar o quão eficaz é o processo, 

analisando se a máquina está utilizando seu tempo para produzir de forma eficaz. 

 

Para se calcular o índice da disponibilidade, é preciso levar em conta o tempo que o 

equipamento está disponível para produção e o tempo de produção do mesmo, contando as 

paradas planejadas e não planejadas. No cálculo do índice de Performance, é utilizado o 

tempo real de produção e o tempo ideal que é preciso, analisando também a velocidade do 

equipamento e perdas. Por último, o cálculo do índice de Qualidade, observando o total de 

peças produzidas menos as peças com defeito dividindo pelo total das peças produzidas. Com 

todos os índices calculados é possível obter o OEE por meio da Equação (6). 

 

OEE = Índice Disponibilidade x Índice Performance x Índice Qualidade 

 

2.6.2 Gráfico de Pareto 

 

O Gráfico de Pareto, conforme Werkema (2006), “é um gráfico de barras no qual as barras 

são ordenadas a partir da mais alta até a mais baixa e é traçada uma curva que mostra as 

porcentagens acumulada de cada barra.”. Dessa forma, as informações ficam visivelmente 

mais claras para se priorizar as ações, conforme a Figura 3: 
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FIGURA 3 - Modelo explicativo do Gráfico de Pareto 

 

Fonte: http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/15-diagrama-de-pareto 

 

A “Linha do percentual acumulado” é por meio da qual analisa-se de Pareto, tendo seus 

valores percentuais mostrados no “Eixo Percentual”. O “Eixo de frequência” é referência para 

os valores dos “Problemas estratificados”, que são plotados pelo “Gráfico de barras”, sendo 

estes específicos para o tipo de processo analisado. 

 

O princípio de Pareto foi criado pelo sociólogo e economista italiano, Vilfredo Pareto (1843-

1923). Ele apontou que 80% da riqueza estava nas mãos se 20% da população, em um estudo 

sobre a distribuição de renda em Milão, em 1897. Então, Joseph Juran verificou que a teoria 

era aplicável à qualidade, poucas causas eram as principais responsáveis pelos problemas. 

 

“O Gráfico de Pareto dispõe a informação de forma a permitir a concentração dos esforços 

para melhoria nas áreas onde os maiores ganhos podem ser obtidos.” (WERKEMA, 2006). 

 

3  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O 

objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego 

http://www.portalaction.com.br/estatistica-basica/15-diagrama-de-pareto
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de procedimentos científicos” (GIL, 1999, P.42). Portanto, como base para definir a 

metodologia tem-se as classificações de pesquisa desenvolvidas por Gil (1991). 

 

A natureza da pesquisa é classificada como aplicada ao almejar gerar conhecimentos que 

solucionam problemas específicos e interesses locais, dessa forma, pretende-se que o plano de 

manutenção proposto seja mais robusto, eficaz e enxuto do que o atualmente praticado pela 

empresa. 

 

A abordagem é quali-quantitativa, pois os dados numéricos coletados sofrem análise através 

de recursos e técnicas estatísticas, assim como, a investigação de modos de falhas parte, 

muitas vezes, da observação da relação homem-máquina, onde cabem interpretações 

subjetivas e empíricas. 

 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é exploratória, por permitir a construção 

hipóteses e tornar explícito o problema, a partir do desenvolvimento de familiaridade com o 

objeto de estudo. Assim, por meio das informações obtidas com os dados e entrevistas com os 

colaboradores envolvidos, há material para desdobramento do estudo com base no 

levantamento bibliográfico. 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada como estudo de caso, 

visto que a intenção é o estudo profundo para compreensão ampla e detalhada do problema. 

Portanto, o plano de manutenção, apesar da incerteza sobre o interesse e aplicação pela 

empresa, visa o atendimento das solicitações e necessidades reais do processo. 

 

4  DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O Desenvolvimento do Trabalho segue os 7 passos de Souza e Lima (2003), conforme 

definido no tópico 2.3.2; exceto o Passo 7 – Melhoria Contínua, que é referente a 

implementação da metodologia MCC. A aplicação de um novo planejamento de manutenção 

demanda tempo de preparação, execução e avaliação que não se adaptam aos prazos 

estipulados para entrega deste trabalho. 
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4.1 PASSO 1 – SELECIONAR O EQUIPAMENTO/ÁREA ONDE SERÁ 

IMPLEMENTADA A METODOLOGIA 

 

Um sistema de injeção é composto pelas seguintes partes: funil, canhão ou cilindro, rosca, 

bico, molde, sistema hidráulico e sistema de controle, conforme a Figura 4. O material 

plástico alimenta a máquina, é comprimido, fundido e injetado em um molde para formar uma 

matéria prima intermediária ao processo. 

 

FIGURA 4 – Componentes principais de uma máquina injetora 

 

Fonte: https://ferplastic.wordpress.com/2016/06/29/o-processo-de-moldagem-por-injecao/ 

 

A escolha de uma máquina isolada, para a aplicação da metodologia, é justificada por quão 

significativa é sua função para o processo. Apesar do produto das máquinas injetoras não ser 

o core process da empresa de estudo, a própria organização realizou uma análise financeira 

que apontou a redução de custos com a internalização da atividade, a fim de manter o preço 

do produto final competitivo. 

 

Além da justificativa de custos, a empresa percebe benefícios como a geração de empregos, a 

flexibilidade de produção e a redução do estoque de produtos intermediários. O processo, 

também, torna-se mais confiável, pois há conhecimentos mais sólidos sobre sua capacidade e 

limitações, permitindo regulação à demanda e respostas mais rápidas à eventualidades. 

 

https://ferplastic.wordpress.com/2016/06/29/o-processo-de-moldagem-por-injecao/
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Por outro lado, é preciso administrar alguns fatores para garantir a redução de custos – como 

gestão do estoque de matéria prima para as injetoras e do time de manutenção – e controlar o 

aumento da energia elétrica e da depreciação pelos investimentos necessários. 

 

A empresa tem destinado esforços para atuar na melhoria contínua por meio de manutenções 

preventivas e na gestão de estoque de produtos injetados por kanban, com o objetivo de 

minimizar os impactos das paradas de máquina para reparo. Pelo mesmo motivo, são 

mantidos estoques de produto acabado para não afetar a entrega ao mercado. 

 

4.2 PASSO 2 – DETERMINAÇÃO DO DESEMPENHO DESEJADO E 

CAPACIDADE REAL TECNOLÓGICA DO ATIVO 

 

No Passo 2 é analisado o desempenho atual das máquinas nos meses que foram realizadas 

manutenções e o desempenho desejado para atingir as metas estipuladas e os prazos de 

entrega. 

 

No Gráfico 1 é possível visualizar a relação de produtividade e eficiência de janeiro a agosto 

de 2019: 

 

GRÁFICO 1 – Produtividade e eficiência médias por mês 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

62,70%

83,90%

67,40%

83,10%

76,20%

4,20%

80,10%

16,60%

37,50%

72,30%

39,89%

59,20%

51,40%

12,70%

46,60%

86,04%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Produtividade e Eficiência

PRODUTIVIDADE MÉDIA EFICIÊNCIA MÉDIA



 

34 

 

Analisando a produtividade das máquinas, nos primeiros oito meses do ano alcançou-se a 

média total de 59,28%. O não atingimento da meta pode levar à fadiga do equipamento ao 

explorar sua capacidade para recuperar volumes de produção, aumentando a probabilidade de 

falhas totais. A eficiência média total foi de 50,70%, também, muito abaixo do esperado e 

indica a má utilização dos recursos. 

 

Nos meses de junho e agosto foram observados os menores índices de produtividade, 4,20% e 

16,60%, respectivamente. Além disso, o mês de junho obteve a eficiência média de 12,70%, o 

menor índice do período. Nesses períodos ocorreram grandes paradas por manutenção nos 

equipamentos e perdas de alto volume de produção. 

 

Para verificar a real eficiência e capacidade das máquinas é utilizado o OEE, um indicador 

muito importante para o processo por medir o desempenho dos equipamentos. Os indicadores 

são apresentados com os dados em porcentagem, sendo eles a disponibilidade do 

equipamento, desempenho e qualidade.  

 

O Gráfico 2 mostra a média do OEE para as injetoras: 

 

GRÁFICO 2 – Média OEE por mês 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

Observa-se uma variação entre 30% e 50% com picos para cima e para baixo. Novamente, os 

dados reforçam o mal desempenho durante o mês de junho e agosto, ambos abaixo de 10%. 

Enquanto, fevereiro obteve uma média próxima a 70%. 
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As análises de produtividade, eficiência e OEE têm como base o volume de produção de cada 

mês em relação ao esperado conforme capacidade das máquinas, portanto, há influência de 

outros fatores de parada de produção. Assim, o Passo 3 trabalha com o refinamento de dados 

sobre as reais influências de paradas por manutenção. 

 

4.3 PASSO 3 – ANÁLISE DAS FALHAS DO ATIVO 

 

No Passo 3 ocorre o registro e a análise de falhas, elas são classificadas de acordo com o 

contexto operacional e o impacto na funcionalidade das máquinas. 

 

O relatório de desempenho, a seguir, é referente à um semestre, contempla os meses de 

fevereiro a julho de 2019. A fonte de dados foi fornecida pela própria empresa, na qual são 

relatados apontamentos de produção, tempos de paradas e tipos de falhas registradas por 

turno, por dia e por máquina injetora. 

 

Neste período, as máquinas operaram por cerca de 120 dias, sendo 1.440 minutos por dia, ao 

considerar-se os três turnos de trabalho. O levantamento apontou que o tempo total de parada 

para manutenção, dentre as 6 máquinas, foi de 12.452 minutos. Logo, as paradas representam 

aproximadamente 9 dias improdutivos, sendo 1,5 dia por máquina; em percentual, as paradas 

por falhas são7,2% dos dias trabalhados. 

 

Durante o mesmo período, foram apontados 76.603 minutos de parada de produção, este 

considera diversos outros motivos como setup de molde, falta de operador, falta de energia e 

outros. Neste cenário, as paradas por manutenção representam 16,26%. 

 

Da posse de dados de ocorrência de falhas e tempo de paradas, segregados por injetoras, é 

possível calcular o MTBF e MTTR, conforme a Tabela 2: 
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TABELA 2 – MTBF, MTTR e Disponibilidade por injetora 

 
TEMPO TOTAL MTBF [hora] MTTR [hora] DISPONIBILIDADE 

Injetora 1 2394,9 469,3 4,7 99,00% 

Injetora 2 3269,4 244,2 2,5 98,97% 

Injetora 3 3144,2 441,6 2,2 99,51% 

Injetora 4 3743,5 126,2 4,3 96,71% 

Injetora 5 2969,9 642,5 2,5 99,62% 

Injetora 6 3488,0 646,9 2,6 99,60% 

GERAL 19010,0 308,2 3,4 98,91% 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

O MTBF retrata a necessidade de intervenções na máquina e indica o tempo médio entre as 

falhas, portanto, quanto maior, melhor. O melhor MTBF é o da injetora 6, que opera cerca de 

646,9 horas sem falhas. O pior resultado é o da injetora 4, pois apresentam falhas a cada 126,2 

horas de funcionamento. No geral, para o período de análise, as máquinas falham a cada 308,2 

horas. 

 

O MTTR indica a eficiência da equipe de manutenção por meio do tempo médio de reparos; 

quanto menor, melhor. A injetora 3 teve a melhor média; os reparos são realizados, em média, 

em 2,2 horas. O desempenho mais crítico atingiu a injetora 1; os reparos levaram, em média, 

4,7 horas para serem concluídos. No geral, durante o período, os reparos foram feitos em 3,4 

horas. 

 

A disponibilidade é um indicador importante para a manutenção, pois um dos objetivos do 

processo é proporcionar a máxima continuidade da operação, ou seja, o indicador reflete a 

probabilidade do equipamento estar funcionando quando for necessária sua utilização. Quanto 

maior, melhor. Todos os resultados são bastante satisfatórios, todos acima de 96%. 

 

A menor disponibilidade é a da injetora 4 (96,62%), que, inclusive, apontou alta necessidade 

de intervenções para reparo. A melhor disponibilidade é a da injetora 5 (99,62%). E, apesar do 

alto tempo de reparo, a injetora 1 teve uma disponibilidade satisfatória, devido a seu MTBF 

alto, o segundo do ranking; ou seja, a máquina teve poucas falhas, mas que necessitaram de 

maior tempo para conserto. 
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A Tabela 3, abaixo, mostra a estratificação do tempo de paradas por máquina injetora. O 

Gráfico 3, em seguida, aponta a classificação de Pareto, o qual indica a regra 80/20, onde 80% 

das consequências são provocadas por 20% das causas (falhas). 

 

TABELA 3 – Tempo de parada por injetora 

Máquina Tempo parada [min] Acumulado Porcentagem 

Injetora 4 6176 50% 50% 

Injetora 2 2135 67% 17% 

Injetora 1 1700 80% 14% 

Injetora 3 920 88% 7% 

Injetora 6 780 94% 6% 

Injetora 5 741 100% 6% 

Tempo total paradas [min] 12452 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 3 – Tempo de parada por injetora 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

De acordo com o Pareto, as falhas nas injetoras 4, 2 e 1 são as mais significativas, que somam 

80% dos tempos de parada e acontecem devido a, apenas, 20% das falhas. No entanto, a 

injetora 4 é um caso crítico, onde ocorrem 6.176 minutos de parada, representando 50% do 

tempo total. Enquanto, a injetora 2 sofreu 2.135 minutos de parada (17%). E a injetora 5, onde 

ocorreu a menor porcentagem de paradas (6%), teve 741 minutos de parada. 

 

Para verificar a incidência de paradas por injetora, foram desenvolvidos a Tabela 4 e o 

Gráfico 4. As paradas aconteceram 61 vezes no período de fevereiro a julho de 2019. 
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TABELA 4 – Incidência de parada por injetora 

Máquina Incidência paradas Acumulado Porcentagem 

Inj. 4 24 39% 39% 

Inj. 2 14 62% 23% 

Inj. 3 7 74% 11% 

Inj. 1 6 84% 10% 

Inj. 5 5 92% 8% 

Inj. 6 5 100% 8% 

Total incid. paradas 61 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 4 – Incidência de parada por injetora 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A injetora 4 teve o maior número de ocorrências de paradas (24), representando 39%; o que, 

de certa forma, era previsível, devido ao alto índice de tempo de parada. A proporcionalidade 

entre número de parada e tempo de parada, também, manteve-se para a injetora 2 – foram 14 

paradas, cerca de 23%. Assim como, a injetora 5 ficou entre as menores incidências (5 

paradas), cerca de 8%. Dessa vez, a regra de Pareto considera as injetoras 4, 2, 3 e 1. 

A Tabela 5 e o Gráfico 5 são a análise de dados de tempo de parada por turno: 
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TABELA 5 – Tempo de parada por turno 

Turno Tempo parada [min] Acumulado Porcentagem 

1 6410 51% 51% 

2 3546 80% 28% 

3 2496 100% 20% 

Tempo total paradas [min] 12452 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 5 – Tempo de parada por turno 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

As análises mostram que 51% das paradas, cerca de 6.410 minutos, ocorreram durante o 1º 

turno. Enquanto, 28% (3.546 minutos) aconteceram no 2° e 20% (2.496 minutos) durante o 

3º. O Pareto considera o turno 1 e 2. 

 

A Tabela 6 e o Gráfico 6 são as análises de incidência de paradas por turno: 

 

TABELA 6 – Incidência de paradas por turno 

Turno Incidência paradas Acumulado Porcentagem 

1 34 56% 56% 

2 20 89% 33% 

3 7 100% 11% 

Total incid. paradas 61 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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GRÁFICO 6 – Incidência de paradas por turno 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

Novamente, mantém-se a proporcionalidade de incidência de paradas e tempos de paradas ao 

comparar esses resultados com os da Tabela 5 e do Gráfico 5. O 1º turno tem 56% das 

incidências, que são 34 ocorrências de paradas. Durante o 2º turno foram 20 paradas (33%) e 

7 paradas (11%) no 3º. O Pareto contempla, novamente, o turno 1 e 2. 

 

Nas análises por máquina e por turno, pode-se inferir que quanto maior a ocorrência de 

paradas, maior a tendência em apresentar o maior somatório de tempos de parada. A injetora 4 

e o 1º turno apresentam os dados mais críticos, portanto, são analisados com detalhes nas 

próximas estratificações. 

 

O MTBF e MTTR são calculados, por mês, na Tabela 7: 

 

TABELA 7 – MTBF, MTTR e Disponibilidade por mês 

 

TEMPO TOTAL MTBF [hora] MTTR [hora] DISPONIBILIDADE 

Fevereiro 2394,9 797,8 0,5 99,93% 

Março 3269,4 293,8 3,5 98,84% 

Abril 3144,2 346,8 2,5 99,28% 

Maio 3743,5 166,6 3,5 97,92% 

Junho 2969,9 417,4 6,9 98,38% 

Julho 3488,0 385,4 2,1 99,45% 

GERAL 19010,0 308,2 3,4 98,91% 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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Os resultados em “Geral” são iguais aos da Tabela 2, pois utilizam a mesma base de dados. 

 

O melhor MTBF é o de fevereiro, 797,8 horas; ou seja, as máquinas operaram, 

aproximadamente, durante esse tempo sem falhar. O pior resultado é o de maio – as máquinas 

apresentam falhas a cada 166,6 horas de funcionamento. 

 

O mês de fevereiro, novamente, teve o melhor resultado no MTTR; os reparos são realizados, 

em média, em 0,5 hora. O desempenho mais crítico ocorreu em junho, os reparos levaram, em 

média, 6,9 horas para serem concluídos. 

 

A menor disponibilidade é a de maio (97,92%) e a melhor é a de fevereiro (99,93%). Apesar 

de junho ter apresentado o pior MTTR, seu MTBF foi o segundo melhor, e, portanto, sua 

disponibilidade é satisfatória. 

 

A Tabela 8 e o Gráfico 7 analisam os tempos de parada por mês: 

 

TABELA 8 – Tempo de parada por mês 

Mês Tempo parada [min] Acumulado Porcentagem 

Mai 4682 38% 38% 

Jun 2884 61% 23% 

Mar 2280 79% 18% 

Abr 1365 90% 11% 

Jul 1146 99% 9% 

Fev 95 100% 1% 

Total tempo paradas [min] 12452 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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GRÁFICO 7 – Tempo de parada por mês 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

No mês de maio houve 4.682 (38%) minutos de paradas, mostrando um alto contraste com o 

mês de fevereiro, que apresentou 95 minutos (1%). Enquanto os meses de junho, março, abril 

e julho variaram de 10% a 20% dos 12.452 minutos de parada. O mês de junho, em segundo, 

teve 2.884 minutos de parada (23%). A regra 80/20 engloba maio, junho e março. 

 

A Tabela 9 e o Gráfico 8 apontam as ocorrências de paradas por mês: 

 

TABELA 9 – Incidência de paradas por mês 

Mês Incidência paradas Acumulado Porcentagem 

Mai 22 36% 36% 

Mar 11 54% 18% 

Abr 9 69% 15% 

Jul 9 84% 15% 

Jun 7 95% 11% 

Fev 3 100% 5% 

Total incid. paradas 61 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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GRÁFICO 8 – Incidência de paradas por mês 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

O mês de maio permaneceu com a maior porcentagem (36%), 22 incidências, mantendo a 

proporcionalidade em relação aos tempos de parada. No entanto, o mesmo não ocorreu com o 

mês de junho, que tem apenas 11% nas ocorrências de paradas (7 paradas); portanto, 

verificando a Tabela 8, pode-se concluir que ocorreram paradas que necessitaram de maior 

tempo de manutenção. Quanto ao mês de fevereiro, também manteve-se com a menor 

porcentagem (5%) – 3 paradas – assim como nos tempos de parada, na Tabela 8. Nesta 

análise, a regra de Pareto é válida para maio, março, abril e julho. 

 

Assim como os demais apontamentos críticos, o mês de maio, também, será analisado com 

mais detalhes adiante. 

 

Foram apontadas 17 falhas durante o semestre, que estão listadas na Tabela 10. Na mesma 

tabela, elas são classificadas em total ou parcial. Falha total provoca a parada da máquina, ou 

seja, incapacidade de operação. Enquanto a falha parcial leva a perda gradual de capacidade 

ou operação de baixo desempenho. 
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TABELA 10 – Classificação de falhas em total e parcial 

Falha 
Tipo de falha 

Total Parcial 

Ajuste unidade injeção x 
 

Apagando painel robô x 
 

Manutenção extrator x 
 

Manutenção óleo 
 

x 

Manutenção robô x 
 

Problema abertura x 
 

Problema aquecedor 
 

x 

Problema câmara quente 
 

x 

Problema elétrico x 
 

Problema motor inverso 
 

x 

Problema painel x 
 

Problema resistência x 
 

Problema torre resfriamento x 
 

Problema vácuo x 
 

Secador 
 

x 

Temperatura bico subindo 
 

x 

Troca micro x 
 

Soma tipos falha 11 6 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

Entre as 17 falhas apontadas, 11 são falhas totais e 6 são parciais. Portanto, a probabilidade de 

ocorrência de uma falha total é 64,70%. 

 

A Tabela 11 relaciona os tipos de falha por tempo de parada e o Gráfico 9 é plotado até a 

regra 80/20. Dos 12.452 minutos de parada, só há justificativas registradas para 8.901 

minutos. 
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TABELA 11 – Tempo de parada por tipo de falha 

Tipo de falha Tempo parada [min] Acumulado Porcentagem 

Problema painel 1920 22% 22% 

Manutenção robô 1795 42% 20% 

Problema resistência 965 53% 11% 

Temperatura bico subindo 910 63% 10% 

Problema elétrico 881 73% 10% 

Problema câmara quente 500 78% 6% 

Secador 490 84% 6% 

Problema aquecedor 480 89% 5% 

Apagando painel robô 200 91% 2% 

Ajuste unidade injeção 200 94% 2% 

Problema abertura 120 95% 1% 

Problema motor inverso 105 96% 1% 

Problema vácuo 100 97% 1% 

Manutenção óleo 75 98% 1% 

Troca micro 70 99% 1% 

Manutenção extrator 50 100% 1% 

Problema torre resfriamento 40 100% 0% 

Total tempo parada [min] 8901 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 9 – Tempo de parada por tipo de falha 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

As falhas por problema painel tomaram o maior tempo de produtividade das máquinas, foram 

1.920 minutos (22%). Seguida pela manutenção robô, com 1.795 minutos (20%), e problema 

resistência, com 965 minutos (11%). Todas elas são falhas totais. 
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A Tabela 12 relaciona os tipos de falha por incidência de paradas e o Gráfico 10 é plotado 

conforme a regra 80/20. Das 61 paradas, só há justificativas registradas para 51 delas. 

 

TABELA 12 – Incidência de paradas por tipo de falha 

Tipo de falha Incidência de falha Acumulado Porcentagem 

Manutenção robô 8 16% 16% 

Secador 7 29% 14% 

Problema câmara quente 6 41% 12% 

Problema painel 6 53% 12% 

Problema resistência 5 63% 10% 

Problema elétrico 5 73% 10% 

Temperatura bico subindo 2 76% 4% 

Problema abertura 2 80% 4% 

Problema aquecedor 2 84% 4% 

Troca micro 1 86% 2% 

Manutenção óleo 1 88% 2% 

Problema motor inverso 1 90% 2% 

Problema torre resfriamento 1 92% 2% 

Problema vácuo 1 94% 2% 

Ajuste unidade injeção 1 96% 2% 

Apagando painel robô 1 98% 2% 

Manutenção extrator 1 100% 2% 

Total incid. falhas 51 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 10 – Incidência de paradas por tipo de falha 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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Na análise por incidência, as falhas por manutenção no robô, secador, problema na câmara 

quente e problema no painel tomam lugar entre as maiores porcentagens, respectivamente, 

16% (8 paradas), 14% (7 paradas), 12% e 12% (6 paradas). 

 

Na Tabela 11, o secador e a câmara quente representavam apenas 6% do tempo de falha, logo, 

são falhas frequentes com baixo tempo de manutenção. Diferente da temperatura do bico 

subindo, que é 4% das incidências e 10% do tempo de parada, ou seja, longo tempo de 

manutenção. A lógica de proporcionalidade entre tempo de parada e incidência da falha é 

válido para a manutenção do robô e o problema no painel; quanto mais ocorrências, maior o 

tempo de parada para reparo. 

 

As falhas, como troca micro, manutenção óleo, problema motor inverso, problema torre 

resfriamento, problema vácuo, ajuste unidade injeção, apagando painel robô e manutenção 

extrator, são pontuais, ocorreram uma única vez cada durante os seis meses. 

 

A Tabela 13 e o Gráfico 11 referem-se aos dados de tipo de falha para o turno 1. O gráfico, 

novamente, foi plotado até o acumulado de 80%. 

 

TABELA 13 – Tempo de parada por tipo de falha no turno 1 

Tipo de falha - Turno 1 Tempo parada [min] Acumulado Porcentagem 

Manutenção robô 1220 26% 26% 

Problema painel 600 39% 13% 

Temperatura bico subindo 500 50% 11% 

Secador 490 60% 10% 

Problema elétrico 460 70% 10% 

Problema câmara quente 420 79% 9% 

Problema resistência 265 85% 6% 

Ajuste unidade injeção 200 89% 4% 

Apagando painel robô 200 93% 4% 

Problema abertura 120 96% 3% 

Manutenção óleo 75 97% 2% 

Troca micro 70 99% 1% 

Manutenção extrator 50 100% 1% 

Total tempo parada [min] 4670 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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GRÁFICO 11 – Tempo de parada por tipo de falha no turno 1 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A manutenção robô é a falha que leva ao maior tempo de parada para o turno 1, são 1.220 

minutos (26%). Conforme a Tabela 11, no total, são 1.795 minutos de parada causados por 

essa falha, portanto, cerca de 67,96% ocorrem durante o turno 1. 

 

O problema painel fica em segundo lugar com 600 minutos (13%) e representa 31,25% do 

tempo de parada total por essa falha. A temperatura bico subindo causou 500 minutos de 

parada (11%), no turno 1, representando 54,94% se comparada ao tempo total de parada desta 

falha. 

 

Nota-se que as duas falhas de maior porcentagem são falhas totais. 

 

A Tabela 14 e o Gráfico 12 permitem a análise das incidências de falhas para o turno 1: 
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TABELA 14 – Incidência de paradas por tipo de falha no turno 1 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 12 – Incidência de paradas por tipo de falha no turno 1 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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Manutenção robô 4 37% 13% 
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Problema painel 3 60% 10% 

Problema elétrico 2 67% 7% 
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manutenção extrator. Inclusive, secador é a segunda falha de maior incidência geral (14%) e é 

23% das falhas ocorridas neste turno; a ocorrência é baixa neste turno de trabalho. 

 

A manutenção do robô tem seu maior tempo de parada durante o 1º turno, conforme análise 

da Tabela 13, mas tem apenas 4 incidências de um total de 8, ou seja, só metade delas 

ocorrem turno inicial. Portanto, a manutenção dessa falha, durante o turno 1, levou mais 

tempo do que as demais, para a tratativa do mesmo problema. 

 

Na Tabela 15 e no Gráfico 13 são exibidos os dados de tempo de parada por tipo de falha no 

mês de maio: 

 

TABELA 15 – Tempo de parada por tipo de falha em maio 

Tipos de falha - maio Tempo parada [min] Acumulado Porcentagem 

Problema painel 1800 41% 41% 

Manutenção robô 1225 69% 28% 

Problema resistência 640 83% 14% 

Secador 490 94% 11% 

Ajuste unidade injeção 200 99% 5% 

Problema câmara quente 60 100% 1% 

Total tempo parada [min] 4415 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 13 – Tempo de parada por tipo de falha em maio 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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A falha que leva ao maior tempo de parada é o problema de painel, foram 1.800 minutos 

(41%). Na análise geral, esta falha levou a 1.920 minutos de parada, portanto, no mês de 

maio, ela está 93,75% concentrada. 

 

A manutenção robô levou a 1.225 minutos de parada (28%). No geral, a falha tem 1.795 

minutos de parada, portanto, concentra-se 68,24% em maio. 

 

As três primeiras falhas, no Gráfico 13, são totais e são as consideradas na regra 80/20. 

 

Abaixo, na Tabela 16 e Gráfico 14, serão realizadas análises acerca da incidência por tipos de 

falha durante maio: 

 

TABELA 16 – Incidência de parada por tipo de falha em maio 

Tipos de falha – maio Incidência de falha Acumulado Porcentagem 

Secador 7 35% 35% 

Manutenção robô 5 60% 25% 

Problema painel 4 80% 20% 

Problema resistência 2 90% 10% 

Ajuste unidade injeção 1 95% 5% 

Problema câmara quente 1 100% 5% 

Total incid. Falhas 20 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

GRÁFICO 14 – Incidência de parada por tipo de falha em maio 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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Em paralelo a Tabela 14, as falhas secador e ajuste unidade de injeção ocorreram 

exclusivamente neste mês, durante o 1º turno. Vale ressaltar que secador é uma das falhas 

mais críticas no quesito de incidência, enquanto, o ajuste unidade de injeção é uma falha 

pontual. 

 

O problema painel tem alto impacto no tempo de parada de maio, mas ocorre 4 vezes de um 

total geral de 6 incidências. Logo, 93,75% do tempo de parada, causado por esta falha, é gasto 

para reestabelecer 66,67% das incidências desse problema; indicando que o tempo de reparo é 

diferenciado mesmo na manutenção da mesma falha. 

 

Enquanto a manutenção robô está concentrada 68,24% no tempo de parada de maio e sua 

incidência é 5 do total geral de 8. Dessa forma, pode-se notar maior equilíbrio, pois 68,24% 

do tempo é aplicado em 62,50% das incidências. 

 

O Pareto indica as falhas secador, manutenção robô e problema painel, sendo as 2 últimas 

falhas totais. 

 

Na Tabela 17 e no Gráfico 15 têm-se análises sobre os tipos de falha que acometem a injetora 

4, considerando o tempo de parada: 

 

TABELA 17 – Tempo de parada por tipo de falha na injetora 4 

Tipos de falha - Inj. 4 Tempo parada [min] Acumulado Porcentagem 

Problema painel 1800 48% 48% 

Manutenção robô 1475 87% 39% 

Secador 140 91% 4% 

Problema elétrico 130 94% 3% 

Problema abertura 120 97% 3% 

Problema vácuo 100 100% 3% 

Total tempo parada [min] 3765 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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GRÁFICO 15 – Tempo de parada por tipo de falha na injetora 4 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

O problema painel toma 1.800 minutos, cerca de 48%. A manutenção do robô fica em 

segundo com 1.475 minutos, aproximadamente 39%. Juntas, as duas primeiras já representam 

87% das falhas na injetora 4 e demonstram um alto contraste com as demais. O secador, por 

exemplo, em 3ª posição, causou 140 minutos de paradas (4%). 

 

Em comparação ao quadro geral do semestre, o problema painel e a manutenção do robô 

ocorreram 93,75% e 82,17%, respectivamente, na injetora 4. E, ambas, são falhas totais. 

 

Abaixo, na Tabela 18 e no Gráfico 16, são mostrados os dados sobre a incidência por tipo de 

falha na injetora 4: 

 

TABELA 18 – Incidência de paradas por tipo de falha na injetora 4 

Tipos de falha - Inj. 4 Incidência de falha Acumulado Porcentagem 

Manutenção robô 7 41% 41% 

Problema painel 4 65% 24% 

Problema abertura 2 76% 12% 

Secador 2 88% 12% 

Problema elétrico 1 94% 6% 

Problema vácuo 1 100% 6% 

Total tempo parada [min] 17 
  

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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GRÁFICO 16 – Incidência de paradas por tipo de falha na injetora 4 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A manutenção robô teve maior incidência na injetora 4, foram 7 vezes, representando 41%. 

Em relação ao total geral, a falha ocorreu 87,50% só nesta máquina. 

 

O problema painel ocorreu 4 vezes (24%) e, na comparação geral, significa 66,67%. Verifica-
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fatores externos pontuais, o que é positivo para a capacidade do processo. Apenas, é 
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interessante investigar as causas da relação e criar um gerenciamento de risco a fim de 

minimizar a probabilidade de reincidência desse problema. 

 

Os tipos de falha mais apontados nos Paretos foram: manutenção robô, problema painel, 

secador, problema resistência e problema câmara quente. Com exceção do secador e problema 

câmara quente, as outras são falhas totais. Para cada uma dessas falhas foi desenvolvido um 

FMEA, no Passo 4.  

 

4.4 PASSO 4 – ESTUDAR AS CAUSAS DAS FALHAS, SEUS EFEITOS E 

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS 

 

No Passo 4 foi utilizada a ferramenta FMEA para analisar as falhas que mais comumente 

atingem as máquinas e, assim, desdobrar mais dados para investigá-las. 

 

Para a classificação da avaliação de risco é levado em consideração a quantidade de vezes em 

que a falha ocorre (ocorrência), o grau de severidade pelos impactos da falha na máquina 

(severidade) e, por fim, como a falha foi ou como poderia ter sido identificada (detecção). 

 

A Tabela 19 apresenta as falhas na câmara quente, a qual é responsável pelo aquecimento do 

molde da máquina. Seus possíveis modos de falha são fios desencapados, peças soltas, 

queima da resistência e vibrações excessivas. O que mais preocupa é o modo de falha onde a 

alta/baixa temperatura é ocasionado por alguma peça danificada, manutenção preventiva 

vencida, ou, até mesmo, uma falha da manutenção. 
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TABELA 19 – FMEA para falha na câmara quente 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A Tabela 20 apresenta os dados sobre o painel elétrico, sua função é enviar todos os 

comandos à máquina, fazendo-a funcionar conforme a programação. Os modos de falha são 

vibração/temperaturas excessivas, queima de componentes, altos ruídos e curtos circuitos. 

Levando em consideração a avalição de risco, a queima de componentes é que precisa de mais 

atenção.  
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TABELA 20 – FMEA para falha painel de controle 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A Tabela 21 é sobre o robô da máquina, responsável por retirar a peça injetada de dentro da 

máquina, ele é composto por partes mecânicas e elétricas. Alguns de seus modos de falha são 

a falta de sensibilidade ao recolher o produto dentro da máquina, vibrações excessivas, sujeira 

no sensor e vazamento de ar comprimido. Analisando a avaliação de risco do equipamento, as 

falhas não se diferem muito umas das outras, todas possuem o RPN bastante próximos. 
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TABELA 21 – FMEA para falha do robô 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A Tabela 22 é sobre o secador, equipamento que faz a secagem das resinas de injeção. Os 

principais modos de falha são componentes com mal contato, temperaturas excessivas, 

sensores mal posicionados e ruídos excessivos. Com a avaliação de risco é possível observar 

que as falhas com componentes são as de maior risco. 
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TABELA 22 – FMEA para falha no secador 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A Tabela 23 aborda as falhas na resistência; destinado a aquecer os componentes da injetora, 

a resistência é uma das peças mais importantes da máquina, pois é ela protege alguns 

componentes da tensão e corrente altas. Entre principais modos de falha estão as vibrações 

excessivas do equipamento, encaixe incorreto da peça, queima, altas temperaturas e esforço 

excessivo. O encaixe incorreto e queima da peça são as falhas de maior incidência, 

ocasionado por tensões e correntes acima do que é permitido para um bom desempenho. 
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TABELA 23 – FMEA para falha na resistência 

 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 
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TABELA 24 – Análise de tipo de manutenção por modo de falha 

  
Modos de Falha 

Manutenção 

Preventiva 

Manutenção 

Autônoma 

C
â

m
a

ra
 Q

u
en

te
 Fio desencapado, peça solta   x 

Bico entupido   x 

Vibração excessiva  x   

Troca da resistência x 
 

Alta/Baixa temperatura x   

P
a

in
el

 

Vibração e temperatura excessivas x   

Queima de componentes x   

Alta tensão   x 

Altos ruídos x   

R
o

b
ô

 

Falta de sensibilidade na pegada  x   

Movimentos sem continuidade x   

Vibração e temperatura excessivas x   

Sujeira do ambiente no sensor   x 

Vazamento de ar comprimido   x 

S
ec

a
d

o
r
 Componentes com mal contato x   

Temperatura excessivas x   

Ruídos excessivos x   

Sensores mal posicionados   x 

R
es

is
tê

n
ci

a
 Encaixe incorreto   x 

Queima   x 

Alta temperatura  x   

Esforço excessivo   x 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

A maioria dos problemas podem ser sanados por manutenção preventiva e, a partir de 

algumas adaptações, há possibilidade de atuar com manutenção autônoma. Por exemplo, fio 

desencapado e bico entupido da câmera quente são falhas com baixo grau de dificuldade. 

 

O secador e o robô, por serem partes mais complexas e com grau técnico exigido mais alto, a 

manutenção predominante é a manutenção preventiva. 

 

O painel elétrico, por ser um equipamento mais sensível e possuir muitos componentes 

eletroeletrônicos, a manutenção preventiva é a indicada; mas o operador da máquina pode 

realizar verificações de tensão para detectar possíveis variações e acionar a manutenção 

preventiva, por exemplo. 
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A resistência é a parte mais possível de atuação com a manutenção autônoma, pois suas falhas 

possuem nível técnico baixo. 

 

A empresa possui um perfil no qual a manutenção preventiva é a mais predominante para 

solução das falhas de máquinas e equipamentos, porém é possível aumentar a confiabilidade 

do processo inserindo a manutenção autônoma em pequenos reparos, diminuindo assim os 

gastos com manutenção. 

 

4.6 PASSO 6 – FORMULAR E IMPLEMENTAR O PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

 

Neste passo, o plano atual de manutenção é avaliado e, a partir da evidência de melhorias, é 

possível propor um novo plano. 

 

Atualmente, a empresa utiliza o plano de manutenção corretiva representado na Tabela 25, 

abaixo: 

 

TABELA 25 – Plano de manutenção preventiva atual 

Equipamento Status 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

INJETORA 1 
Planejado 

  
P 

   
P 

   
P 

 
Realizado 

  
R 

   
R 

     

INJETORA 2 
Planejado 

 
P 

    
P 

  
P 

  
Realizado 

 
R 

    
R 

     

INJETORA 3 
Planejado 

 
P 

    
P 

  
P 

  
Realizado 

 
R 

    
R 

     

INJETORA 4 
Planejado 

   
P 

   
P 

   
P 

Realizado 
   

R 
   

R 
    

INJETORA 5 
Planejado 

   
P 

   
P 

   
P 

Realizado 
   

R 
   

R 
    

INJETORA 6 
Planejado 

   
P 

   
P 

   
P 

Realizado 
   

R 
   

R 
    

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

Para as injetora 1, 4, 5 e 6, são realizadas manutenções preventivas a cada 4 meses. Para as 

injetoras 2 e 3, as manutenções preventivas seguem os intervalos 4x5x3 meses. Em abril, 

julho, agosto e dezembro, três máquinas são pausadas para realização da manutenção. 
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Conforme análise de dados, no Passo 3, as injetoras 4, 2 e 1 são as que sofreram mais com 

paradas por falhas, principalmente, a injetora 4. E os meses com mais apontamentos de falha 

são maio e março. 

 

Para a injetora 4 é interessante manter um intervalo menor entre as manutenções. Para a 

Injetora 2, pode-se realizar as preventivas em intervalos padrões. Enquanto, para a Injetora 1 

ainda é possível manter o atual modelo. 

 

Portanto, a sugestão para as manutenções preventivas seguiriam o planejamento da Tabela 26, 

abaixo: 

 

TABELA 26 – Plano de manutenção preventiva proposto 

Equipamento Status 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

INJETORA 1 
Planejado 

  
P 

   
P 

   
P 

 
Realizado 

            

INJETORA 2 
Planejado 

 

P 
   

P 
   

P 

  Realizado 

 
         

  
INJETORA 3 

Planejado 
   

P 
   

P 
   

P 

Realizado 
            

INJETORA 4 
Planejado 

 

P 
 

 

P 

 
 

P 
 

 

P 
 

Realizado 

 
  

 
 

 
   

 
  

INJETORA 5 
Planejado P 

   
P 

   
P 

   
Realizado 

            

INJETORA 6 
Planejado P 

  
 

P 
  

 

P 

  
 

Realizado 
   

 
   

 
 

  
 

Fonte: Desenvolvida pelas autoras 

 

As preventivas seriam realizadas a cada 3 meses para a máquina 4. Todas as outras seriam 

pausadas de 4 em 4 meses. E, apenas, durante maio ocorreriam agendamento de 3 

manutenções preventivas, diminuindo as pausas por mês e redistribuindo a carga de trabalho 

dos manutentores. 

 

Conforme proposto no Passo 5, há alguns reparos simples que podem ser executados pelo 

próprio operador da máquina; desta forma, há redução do tempo de parada, pois elimina a 

necessidade de aguardar pela disposição do manutentor. 
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Para pôr o sistema de manutenção autônoma em prática é preciso que a empresa aprove os 

reparos que podem ser realizados pelos operadores de máquina e, a partir disso, desenvolver 

treinamentos e instruções de trabalho para garantir a eficácia dos reparos. Não há necessidade 

de qualificar todos os operadores, pois até dois operadores experientes poderiam suprir a 

demanda, de modo que trocassem seus postos de trabalhos na ocorrência de parada de uma 

máquina. 

 

De forma geral, a disponibilidade das injetoras é ótima, conforme Tabela 2, todas as máquinas 

estão acima de 96%. Portanto, conclui-se que a funcionalidade das máquinas é boa, assim 

como, a intervenção dos manutentores é eficiente, logo, o sistema exige pequenos ajustes. 

 

5  CONCLUSÃO 

 

A notoriedade da manutenção tem sido crescente como fator essencial para aumento da 

competitividade e, principalmente, mantenedora da atual fatia de mercado para as empresas. 

Dessa forma, este trabalho visou a atuação do Engenheiro de Produção no referido setor, que 

tem como função primordial a gestão dos ativos e serviços. 

 

A escolha da metodologia MCC foi influenciada pelos ótimos resultados nas indústrias de 

grande porte, como a de aviação, tendo o desafio de adaptar a complexidade das orientações 

originais à projetos para pequenas e médias empresas, além de confiar na eficiência do 

método conforme as expectativas. 

 

O objeto de estudo adotado surpreendeu pelos resultados apresentados mesmo sem 

implantação da gestão por MCC. Os indicadores estão controlados e acima da média. Porém, 

a metodologia contempla a análise do estado atual, logo, não foi um empecilho para o seu 

desenvolvimento. 

 

As principais dificuldades foram relacionadas a escassez de dados; visto que o processo 

estava sob controle, a armazenagem de dados mais refinados e análise de falhas 

aparentemente não seriam necessários para a empresa. O que de certa forma é justificável, 

visto que existem outras prioridades dentro do processo. 
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O objetivo específico de avaliar a viabilidade de aplicação da manutenção autônoma não foi 

alcançado conforme esperado, pois foi percebida a necessidade de mais conhecimento sobre o 

processo, principalmente, conhecimento técnico sobre a máquina, procedimentos de 

manutenção, interação com os operadores e análise sobre o tempo de trabalho e atividades por 

função. Essas mesmas justificativas e incluindo o tempo para desenvolvimento do trabalho 

são aplicáveis para a não implantação da metodologia na empresa. 

 

As injetoras foram selecionadas a partir do senso comum sobre a criticidade dessas máquinas, 

no entanto, ficou evidente que os problemas estão ligados a diversos fatores, como qualidade 

da matéria prima, programação ideal dos parâmetros, paradas para setup e outros, 

desmistificando o questionamento sobre a qualidade do maquinário. 

 

Sugere-se para futuros trabalhos nessa área, a aplicação da metodologia sobre maquinários 

com maior índice de paradas de manutenção para melhor aproveitamento dos resultados. 
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RESUMO 

No Brasil o mercado de injeção plástica apresenta um crescimento significativo com 

prospecção positiva de crescimento em relação ao futuro (HASS, 2019). O estudo objetiva 

entender o processo de injeção plástica, identificar as principais não conformidades do 

processo de injeção plástica em uma indústria localizada no sul do estado de Minas Gerais, 

analisar e identificar as causas possíveis das não conformidades, para identificar quais os 

fatores que influenciam no resultado do produto. Utiliza-se a coleta e análises dos dados em 

determinado turno através de ferramentas da qualidade para entender o momento e as causas 

das principais ocorrências. Após análise foi criada uma sistemática de redução e controle das 

variáveis do processo de injeção plástica para que a empresa analisada se torne cada vez 

mais competitiva no mercado oferecendo um produto de qualidade aos seus clientes com 

menos custo e redução de retrabalho e consiga alcançar assim os melhores lucros. 

Palavras-Chave: Coleta de dados. Análises. Redução. Controle das não conformidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In Brazil the plastic injection market shows a significant growth with a positive prospect of 

growth in relation to the future (HASS, 2019). The objective of this study is to understand 

the plastic injection process, to identify the main of the plastic injection process in an 

industry located in the southern state of Minas Gerais, to analyze and identify the possible 

causes of nonconformities, to identify the factors that influence the result of the product. 

Data collection and analysis are used in a given shift through quality tools to understand the 

timing and causes of the main occurrences. After the analyzes, a systematic reduction and 

control of the variables of the plastic injection process should be created so that the analyzed 

company becomes increasingly competitive in the market offering a quality product to its 

customers with less cost and reduction of rework and achieve the best profits. 

Keywords: Data collection. Analysis.  Reduction. Controlof non-conformities. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos produtos e serviços é para muitas empresas um aspecto 

estratégico e fundamental para aumentar participação de mercado e melhorar a lucratividade e 

rentabilidade (KOTLER, 2000). Com isso, a maneira mais eficiente de uma empresa 

sobreviver no mercado é garantir que seu produto seja entregue com máxima qualidade ao 

cliente final. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 2018), o Brasil aparece em nono lugar no ranking do Fórum Econômico Mundial, 

que comparou os aportes em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), investindo US$ 42,1 

bilhões ao ano, ou 2,3% do investimento global.  Este ranking é liderado por quatro grandes 

potências, Estados Unidos (US$ 476,5 bilhões), China (US$ 370,6 bilhões), Japão (US$ 170,5 

bilhões) e Alemanha (US$ 109,8 bilhões), sendo esta última líder mundial em inovações 

voltadas para o ramo de Injeção Plástica, objeto de estudo deste trabalho (REVISTA  ÉPOCA 

NEÓCIOS ONLINE, 2019).  

Tendo em vista o alto grau de tecnologia e inovação, é de grande interesse das empresas 

brasileiras importarem máquinas injetoras alemãs e de outros países a fim de oferecer serviços 

de qualidade para o mercado interno, uma vez que, atualmente, não há fabricantes de injetoras 

nacionais. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST, 2018), no 

ano de 2018, houve um aumento de 2,2% na produção de produtos injetados, passando dos 65 

bilhões de reais. Até 2020, alcançará aproximadamente 162 bilhões de dólares, de acordo com 

relatório de Oportunidades de Mercado de Plásticos Moldados por Injeção (Allied Market 

Research). 
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2 JUSTIFICATIVA 

O controle e a melhoria da qualidade tornaram-se uma estratégia importante nos negócios 

para muitas organizações. A manutenção de um alto nível da qualidade do produto ou serviço 

proporciona uma vantagem competitiva. Um negócio que pode agradar os clientes pela 

melhoria e controle da qualidade pode dominar seus competidores (MONTGOMERY, 2016). 

Tendo em vista, o crescente mercado dos produtos injetados, este trabalho buscou, por meio 

da análise de um estudo de caso real, melhor conhecer o processo de injeção plástica, suas 

características, desafios e controles necessários, a fim de criar uma sistemática capaz de 

investigar a causa raiz dos principais defeitos gerados neste processo e atuar, efetivamente em 

sua eliminação ou redução. 

 

3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é a reduzir o índice de refugo para no máximo 5% no número 

de componentes injetados no setor de injeção plástico da empresa Sobral Invicta do grupo 

Newell Brands. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar as principais não conformidades do processo de injeção plástica. 

b) Analisar as causas das não conformidades. 

c) Identificar os fatores que influenciam no resultado do processo produtivo. 

 

4 OBJETO DE ESTUDO 

Este trabalho tem como escopo analisar e diagnosticar os defeitos ocorridos no processo de 

injeção plástica da empresa Sobral Invicta, de maneira a se conhecer os principais defeitos 
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deste tipo de processo, suas causas e a partir disso, elaborar soluções eficientes para eliminá-

las ou reduzi-las. 

A Sobral Invicta foi fundada em 1952 por João Fernando Sobral na cidade de Pouso Alegre, 

Minas Gerais. São mais de 20.000 m
2
 de instalações em uma área de 110.000 m

2
 para oferecer 

comodidade a seus mais de 850 funcionários que se dividem em 1°, 2°, 3° turno e 

administrativo. São mais de 7.000 clientes no Brasil e exportação para mais de 50 países. 

Em 01 de agosto de 2012 foi concretizada a aquisição da Sobral Invicta S.A pela The 

Coleman Company, Inc - líder internacional em inovações e comercialização de produtos para 

ambientes. Tal empresa demonstrada na Figura 1. 

Atualmente, a Invicta pertence ao grupo Newell Brands, empresa líder global de bens de 

consumo e é a única empresa brasileira que produz no país 100% das ampolas de vidro para a 

sua linha de garrafas térmicas. 

Figura 1 - Foto da Empresa Sobral Invicta 

 

Fonte: Invicta (2019) 

Com o foco sempre no cliente final e na sua satisfação, a empresa divide seus pilares 

conforme demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2–Pilares da Empresa 

Fonte: Invicta (2019) 

Sendo a única empresa brasileira que produz no país 100% das ampolas de vidro para a sua 

linha de garrafas térmicas, a Invicta investe em inovação e tecnologia e trabalha uma cultura 

orientada para o desempenho conforme demonstram as Figuras 3 e 4. 

Figura 3–Ampola Espelhada           Figura 4–Ampola Branca 

 

Fonte: Invicta (2019) 

Para atender as expectativas dos consumidores no Brasil e no exterior, a empresa faz do seu 

portfólio o mais completo e diversificado, desde o projeto inicial. Conforme demonstra a 

Figura 5 até o momento da entrega ao cliente final. 
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Figura 5 – Projeto 

 

Fonte: Invicta (2019) 

A principal matéria prima utilizada na fabricação das garrafas térmicas são os polímeros 

conforme mostra a Figura 6. 

Figura 6 – Matéria Prima 

 

Fonte Invicta (2019) 

Os produtos são embalados e entregues aos seus clientes de acordo com suas especificações conforme 

demonstra a Figura 7. 



17 

 

 

Figura 7 – Entrega 

 

Fonte: Invicta (2019) 

Objetivando manter a liderança em produtos de conservação térmica, a empresa segue a 

tendência do mercado e lidera o maior número de lançamentos de produtos com sucesso nos 

últimos anos. Conforme mostrado na Figura 8. 

Figura 8 - Térmicos 

 

Fonte: Invicta (2019) 

A Fábrica possui uma diversidade de modelos de garrafas e potes de vidros conforme 

demonstra a Figura 9. 
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Figura 9 – Vidros 

 

Fonte: Invicta (2019) 

São fabricados diversos modelos de garrafas térmicas na empresa Sobral Invicta conforme 

demonstra a Figura 10. 

Figura 10 – Garrafas Térmicas 

 

Fonte: Invicta (2019) 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1  INJEÇÃO PLÁSTICA 

Dentro da indústria de transformação de termoplástico a injeção de plástico tem uma se 

destacado significativamente dentre todos os processos. A injeção de plástico tem uma breve 

semelhança à moldagem em metais, atribuindo calor a matéria prima para fundição e pressão 

para escoamento desta para preenchimento das cavidades. A moldagem por injeção é um 

processo de alto volume de produção e de alta produtividade. Existem três fatores para a 

manutenção da qualidade e da produtividade dos processos de injeção de termoplásticos 

sendo: materiais, molde de injeção e máquinas. Em alguns casos ainda tem um quarto 

elemento os operadores (MOTA, 2017). 
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5.1.2 MATÉRIA PRIMA 

Os polímeros são compostos orgânicos, sendo suas estruturas, frequentemente formadas por 

átomos de carbonos ligados entre si. Muitos polímeros possuem uma estrutura química de 

átomos de outros elementos (hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, silício, etc.) ligados por 

ligações covalentes. Os polímeros são considerados macromoléculas, em virtude de os 

materiais possuírem uma estrutura muito grande resultado da repetição de dezenas, centenas e 

até milhares de vezes de uma determinada unidade estrutural. A palavra polímero deriva do 

grego poli (muito) e mero (unidades de repetição) (SENAI, 2018). 

Os polímeros são subdividos em: 

Termoplásticos que podem ser fundidos e fluidos se a temperatura do sistema for elevada e se 

solidificar se a temperatura for reduzida. Portanto eles podem ser moldados e remoldados 

conforme necessidade; 

Termos fixos ou termorrígidos podem ser aquecidos/resfriados apena uma vez. A elevação da 

temperatura induz um processo de cura que altera a estrutura química da cadeia de forma 

irreversível (SENAI, 2018). 

A Figura 11 mostra alguns polímeros 

Figura 11 – Matéria-Prima. 

 

Fonte: Movimento Plástico Transforma (2019). 
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5.1.3 MOLDE DE INJEÇÃO PLÁSTICA 

O molde injeção plástico é um item importante no processo. O ferramental deve ser bem 

dimensionado para garantir a qualidade (dimensional e estrutural) do componente e a 

produtividade (BLASS, 1988). 

O molde de injeção plástica é um ferramental construído em aço em forma de blocos 

contendo basicamente um anel de centragem, bucha de injeção, placa base superior, placa 

cavidade superior, placa cavidade inferior, placa suporte, contra placa extratora, placa 

extratora, espaçadores e placa base inferior, ilustrado na Figura 12. As placas matrizes contêm 

uma ou mais cavidades os quais recebem o material fundido sendo responsável pela geometria 

e dimensionado adequado da peça (BLASS, 1988). 

O molde deve possuir sistemas de aquecimento/refrigeração apropriados para garantir o 

preenchimento das cavidades visando evitar defeitos, como falha de injeção, conforme 

demonstra a Figura 12 (BLASS, 1988). 

Figura 12– Molde de Injeção Plástica 

 

Fonte: SENAI/DN (2018) 

O molde de injeção pode apresentar diferentes configurações e complexidade em função da 

peça e consequentemente eleva a dificuldade de  processamento. Estas características afetam 

diretamente á produtividade, o custo  do ferramental e do   produto.Segundo Menges (1993), 
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Rees (1995) e Pötsch (1995), Costa et.al.(1999), Beamount (2002),  Harada (2004) e Manrich 

(2005), um molde de injeção é uma ferramenta que foi construída individualmente para 

adaptar-se a uma máquina de injeção, possibilitando produzir componentes de formas 

variadas com pouca ou grande complexidade mediante a um ciclo produtivo, possuindo boa 

repetibilidade de acordo com a forma, acabamento e tolerâncias dimensionais do produto 

moldado. 

 

5.1.4. MÁQUINA INJETORA 

Define como máquina injetora convencional (Moldingmachine) como sendo um equipamento 

de moldagem de componentes tendo como principal matéria prima os materiais plásticos. Ela 

é uma máquina de produção descontínua, ou seja, cíclica. A criação das máquinas injetoras de 

plástico foi feita por de John Welsy Hyatt em 1878; Sua constituição básica foi um cilindro de 

aquecimento com câmaras aquecidas a vapor e um bico para alimentar a matéria prima de um 

êmbolo acionado hidraulicamente, que pressionava o material fundido. Na década de 40 

desenvolveu-se a máquina hidráulica e em 1951 máquinas com parafuso alternativo e em 

1988 á máquina elétrica (HARADA, 2004). Harada, e Ueki (2012) definiram que a máquina 

injetora é constituída por duas principais unidades sendo estas: unidade de injeção 

(injectionunit) e unidade de fechamento (camping unit). A unidade de injeção é composta 

pelos sistemas de alimentação, dosagem, plastificação e injeção. A unidade de fechamento é 

formada pelo sistema de abertura e fechamento do molde e o sistema de extração do produto. 

A Figura 13 ilustra as unidades e os sistemas citados. É muito importante regular a 

velocidade, pressão, ciclo, temperatura no início do processo para obter-se um bom 

desempenho do produto. Uma das etapas mais importantes são a limpeza do cilindro, rosca, 

funil e conjunto plastificador com ar comprimido em pano macio. Não é recomendável usar 

desmoldastes, óleos e desengraxastes para não contaminar a peça. Está sendo demonstrado na 

Figura 13 uma injetora plástica 
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Figura 13 – Máquina Injetora de Plástico 

 

Fonte: TEODORO (2016) 

5.1.5. VARIÁVEIS NO PROCESSO DE INJEÇÃO 

As características da peça estão relacionadas diretamente com os parâmetros de 

processamento incluindo o polímero a ser injetado. Devem ser considerados parâmetros como 

tipo do molde e das máquinas utilizadas. Além das máquinas serem diferentes entre si, o 

material possui características específicas (SENAI, 2018). 

Quanto ao molde de injeção plástica, ele é desenvolvido visando atender um determinado tipo 

de material e um determinado tipo de máquina injetora. Este pode diferenciar quanto ao 

projeto, tais como, canais quentes, injeção a gás, duas ou três placas, etc. (SENAI, 2018). 

Outro item de elevada importância é o design do produto, o componente pode possuir parede 

fina, grossa ou nervuras, o que resulta em projetos específicos (SENAI, 2018).  

Segundo Brito et. al. (2004), geralmente, para se manufaturar um componente plástico com 

qualidade, é de suma importância utilizar parâmetros de processamento adequados. Estes 

parâmetros diferenciam-se entre o tipo do molde e o tipo da máquina injetora. 
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Kazmer (2007) define que uma máquina injetora possui um conjunto de parâmetros que a 

especifica, sendo eles: força de fechamento do molde máxima, torque para giro da rosca, 

pressões exercidas pelo pistão na massa fundida, entre outras.  

Um parâmetro importante e crítico no processo de injeção de plástico é a temperatura de fusão 

do polímero. Ela impacta diretamente na viscosidade do material fundido e influência 

totalmente nos outros parâmetros. Destacam-se como os parâmetros mais afetados a 

velocidade de injeção, o tempo de resfriamento do molde e principalmente a pressão de 

injeção (SENAI, 2018). A temperatura do molde influencia na reprodutividade da geometria e 

na qualidade do produto final. A temperatura do molde também está relacionada com tempo 

de resfriamento do componente. Pode ocorrer uma elevação significativa da pressão de 

injeção para componentes com paredes inferiores a 2,5 mm para moldes abaixo da 

temperatura recomendada devido ao aumento da viscosidade do material fundido (SENAI, 

2018). 

Postsch e Michali (2008) definem que a pressão de injeção é a pressão aplicada pelo cilindro 

sobre o material processado. Ela está correlacionada com a viscosidade do material e também 

a geometria do componente. Segundo Cunha (2004), a pressão de injeção recomendada é a 

menor possível, porem suficiente para preenchimento das cavidades. 

Fernandes et. al. (2011) define que a pressão de recalque é a pressão aplicada após a pressão 

de injeção visando assegurar que o material não retorne da cavidade em direção ao bico de 

injeção objetivando manter o dimensional do produto. A pressão de recalque deve ser inferior 

a pressão de injeção reduzindo as tensões internas nos polímeros. 

 

6 CONTROLE E MELHORIA DA QUALIDADE 

Frederick W. Taylor introduziu alguns princípios de gerenciamento científico na medida em 

que as indústrias de produção em massa começaram a se desenvolver, antes de 1900; Taylor 

foi o pioneiro na divisão do trabalho em tarefas, de modo que o produto pudesse ser 

manufaturado e montado facilmente. Seu trabalho levou a melhorias substanciais na 

produtividade por causa dos métodos padronizados de produção e montagem; A qualidade 

dos bens manufaturados sofreu um impacto positivo. Junto com a padronização dos métodos 
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de trabalho veio o conceito de padrões de trabalho - um tempo padrão para se completar o 

trabalho, ou o número específico de unidades a serem produzidas (MONTGOMERY, 2016). 

O modelo de administração taylorista, ou Administração Científica, também retirou do 

trabalhador as etapas de concepção e planejamento. Nessa época surgiu à função inspetor, 

responsável pelas qualidades dos produtos. Também no período de Ford de 1908 a 1927, saia 

apenas um modelo de carro, o Ford T ou Ford Bigode, como era conhecido, em uma única cor 

preta. Isto não foi um empecilho para que o carro se tornasse o carro do século, chegando a 15 

milhões de unidades vendidas, tornando-se pela primeira vez um produto acessível à classe 

trabalhadora (PALADINI, 2012). 

Para viabilizar sua linha de montagem, Ford investiu muito na intercambialidade das peças e 

na facilidade de ajustes, adotando um sistema padronizado de medida para todas as peças. 

Como o modelo de linha de montagem se difundiu não apenas na indústria automobilística, 

mas também em outros setores industriais, tornou-se um importante investir no 

desenvolvimento de áreas como metrologia, sistema de medidas e especificações, para 

garantir a intercambialidade das peças. Embora nessa época o foco do controle da qualidade 

ainda fosse à inspeção, já se encontrava elementos importantes do que viria a ser o conceito 

de qualidade que priorizava uma abordagem voltada à produção e a conformidade 

(PALADINI, 2012). 

No ano de 1924 o conceito de controle da qualidade deu um novo salto, quando Walter A. 

Shewhart criou os gráficos de controle, ao fundir conceitos de estatísticas à realidade 

produtiva da empresa de telefonia Bell Telephone Laboratories. Ele também propôs o ciclo 

(PDCA) plan-do-check-act, que direcionava as atividades e analises e solução de Problema. 

Na década de 1930, o controle da qualidade evoluiu bastante, foi desenvolvido o sistema de 

medidas, das ferramentas de controle estatístico do processo e do surgimento de normas 

específicas para essa área (PALADINI, 2012). 

No período após a segunda Guerra Mundial que surgiram novos elementos na Gestão da 

Qualidade onde em 1946 foi fundada a American Society for Quality Control (ASQ) com a 

participação de grandes nomes Joseph M. Juran que é membro e fundador. Joseph M. ajudou 

a qualidade a destacar no âmbito operacional e estratégico. Segundo ele “Qualidade é uma 

barreira de Proteção ao uso e Qualidade é adequação ao uso”. Porem foi na década de 1950 



25 

 

 

que as primeiras associações da área da qualidade e seu impacto nos custos foram citados e 

proposta a primeira abordagem sistêmica. Taiichi Ohno foi um dos grandes idealizadores do 

modelo Toyota de produção discutia com os trabalhadores em equipe a melhoria contínua 

(Kaisen) dos processos (PALADINI, 2012). 

Segundo Feigebaum (1951) um sistema será eficaz em desenvolver a qualidade e melhoria da 

mesma se houver a integração e o esforço dos grupos envolvidos. Ele foi o primeiro a tratar a 

qualidade de forma sistêmica nas organizações, formulando o sistema de Controle da 

Qualidade Total (TQC – Total Quality Control), que influenciaria fortemente o modelo 

proposto pela International Organization for Standartion (ISO), a série ISO 9000. No final 

dessa década, em 1957, Philip B. Crosby lançou os elementos que criaram o programa Zero 

Defeito (PALADINI, 2012). 

Taiichi Ohno, um dos grandes idealizadores do modelo Toyota de produção, que ficaria 

conhecido como produção enxuta ou Lean Production, influenciou a qualidade, pela aversão 

ao desperdício (MUDA). Segundo Garvin (1987) os oito componentes ou dimensões da 

qualidade de um produto são: desempenho, confiabilidade, durabilidade, assistência técnica, 

estética, características, qualidade percebida e conformidade com as especificações. Tais 

dimensões são usadas para definir a qualidade de um produto ou serviço. No entanto podemos 

acrescentar outras dimensões ainda necessárias que são: a sensibilidade, o profissionalismo e 

a atenção. O Prof. David Garvin trouxe algumas definições em cinco abordagens necessárias 

de qualidade que são: abordagem transcendental, abordagem baseada na manufatura, 

abordagem baseada no usuário, abordagem baseada no produto e a abordagem baseada no 

valor defeito (PALADINI, 2012). 

As indústrias para sobreviverem no mercado precisam atentar tanto às inovações constantes 

quanto as dimensões das tarefas e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, desta 

forma irão conseguir ofertar valor agregado e estar à frente de seus concorrentes. 

Desta forma, em um ambiente de sinergia e colaboratividade, as empresas para estar à frente 

neste mercado tão competitivo buscam consultorias e capacitações para estarem se adequando 

toda a sua estrutura de acordo com a Norma Regulamentadora na qual se enquadrem seu 

segmento. 
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A qualidade total de um produto ou serviço busca atender as expectativas dos clientes (custo 

baixo, qualidade e prazo de entrega) visando competitividade no mercado (PALADINI, 

2012).        

A norma ABNT NBR ISO 9001 (2001) segue os seguintes princípios: organização focada no 

cliente, liderança e envolvimento das pessoas, enfoque no processo, abordagem sistêmica para 

gerenciamento, melhoria contínua, tomada de decisões baseadas em fatos, relacionamento 

benéfico e mútuo com o fornecedor. 

6.1 AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

As sete ferramentas da qualidade utilizadas para a solução de problemas são: O Gráfico de 

Pareto, Folha de Verificação, Histograma, Diagrama de Dispersão, Ishikawa, Carta Controle, 

Fluxograma, conforme demonstrado a Figura 14 (  PÁGINA 8IDEA, soluções em tecnologia, 

2016).  

Figura 14 – Ferramentas da Qualidade 

 

Fonte: 8IDEA (2016). 

6.1.2 A ESTRATIFICAÇÃO DOS DADOS  

A Estratificação dos dados é uma forma de agrupar os dados com objetivos comuns, 

dividindo-os em subgrupos e baseando–se nas características que diferenciam 

individualmente cada um conforme ilustrado na Figura 15. Essa técnica apresenta os extratos 
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de maneira simples e objetiva permitindo uma análise mais criteriosa do universo dos dados. 

Diferenciam por local por data, por turno, por tipo, entre outros. Apresenta uma análise de 

maneira simples e objetiva que são os estratos. Que permite uma análise mais focada. 

(CARVALHO, 1965: PALADINI, 2016). 

O histograma é utilizado comumente na representação de dados. Ele consiste em uma escala 

horizontal para os valores dos dados a serem representados em uma escala vertical para as 

frequências e as barras para representar os valores dos dados das frequências das diversas 

classes. Essa ferramenta também chamada de Sumário Gráfico foi inventada em 1883, pelo 

estatístico Francês Gerry. O gráfico permite compreender rapidamente o conjunto de dados 

(CARVALHO, 1965: PALADINI, 2016). 

 

Figura 15 - Exemplo de Estratificação dos Dados 

 

Fonte: GRADUSCT (2019) 

 

A estratificação é uma ferramenta da qualidade que tem por objetivo separar os dados 

levantados em grupos distintos, como por exemplo, estratificação por local, por data, por 

turno, por tipo, etc. A estratificação permite analisar os dados separadamente para descobrir 

onde realmente está a verdadeira causa de um problema 

A estratificação deve ser vista pelas empresas como uma importante ferramenta da qualidade 

que age diretamente na causa, auxiliando desta forma na solução do problema (PEINADO, 

2007). 

https://blogdaqualidade.com.br/as-sete-ferramentas-da-qualidade/
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6.1.3 O GRÁFICO DE PARETO 

O Gráfico de Pareto foi criado por Vilfredo Pareto, nascido em Paris, sendo um economista 

político e sociólogo que ao desenvolver o estudo sobre a distribuição do seu país percebeu que 

a riqueza não era distribuída de forma igualitária onde a riqueza nacional concentrava-se em 

uma pequena parte da população, desta forma o modelo de Pareto, foi adaptado por J. M. 

Juran transformando-se em uma das ferramentas mais conhecidas da qualidade. 

(CARVALHO, 1965, PALADINI, 2012). 

Vilfredo Pareto, sociólogo e economista italiano, ao estudar a distribuição de riqueza no seu 

país no século XIX, deparou - se com uma distribuição desigual de renda entre a população. 

Calculando matematicamente, essa desigualdade representava a concentração de 80% da 

riqueza nas mãos de 20% da população. A mesma ideia foi aplicada à indústria, comprovando 

que os problemas se comportavam de forma semelhante; a partir daí esse conceito se estendeu 

por toda a área da Administração. (VERGUEIRO, 2002). O Diagrama de Pareto utiliza a 

relação 20/80 para identificar os problemas prioritários num processo e hoje é largamente 

utilizado em todos os níveis organizacionais. Apresenta-se como um gráfico de barras 

verticais e deve ser construído com base em uma lista de verificação. (RODRIGUES, 2010). 

De acordo com Corrêa (2004), o Gráfico de Pareto tem sua origem no século XVI, resultando 

dos estudos do italiano Vilfredo Pareto demonstrando sua constatação que 80% da riqueza 

mundial estavam nas mãos de 20% da população. A proporção (80/20) ocorre com frequência 

na análise de várias situações de muitas operações. A simples classificação dos defeitos por 

categoria estimula o gestor a perguntar por que ocorreu o defeito, podendo levar a soluções 

(ideias) para evitá-los (CAMPOS, 1992). Conforme demonstra na Figura 16. 
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Figura 16 - O Gráfico de Pareto 

 

Fonte: Albina et. al. (2014) 

7  MANUTENÇÃO 

A manutenção neste processo bem como em outros deve ocorrer para evitar que o processo 

fique paralisado por um problema na máquina. Elas podem ser: 

 

7.1  MANUTENÇÃO CORRETIVA 

A Manutenção Corretiva existe desde antes da 2º Guerra Mundial, quando a indústria não era 

mecanizada e os reparos eram realizados quando existiam quebras. Essa manutenção atua nos 

equipamentos para corrigir falhas, quebras ou defeitos (GREFORTEC, 2019). A Figura 18 

demonstra o defeito mancha. 

 

7.1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Esta tem como objetivo evitar quebras e aparecimento de falhas em máquinas e componentes, 

ocorrendo de forma periódica e programada antes que surjam os defeitos (GREFORTEC, 

2019) 
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Dentre as principais vantagens da manutenção preventiva, pode-se destacar: 

a) Redução do envelhecimento e degradação dos equipamentos precocemente; 

b) Aumento da vida útil; 

c) Diminuição das paradas e tarefas corretivas; 

d) Redução dos riscos e acidentes; 

e) Redução dos custos da manutenção. 

 

7.1.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

A Manutenção Preditiva é definida pelas atuações que são feitas nas máquinas de acordo com 

alterações em parâmetros de controle. É conhecida por indicar por meio de software e 

equipamentos as condições de desempenho e funcionamento de uma máquina em tempo real. 

Dentre as principais vantagens da manutenção preditiva, pode-se destacar (GREFORTEC, 

2019). 

a) Possibilidade de previsão das intervenções nas máquinas; 

b) Eliminação das inspeções físicas e desmontagem de equipamentos; 

c) Redução das intervenções corretivas; 

d) Redução de custos; 

e) Garantia de confiabilidade do equipamento; 

f) Aumento da vida útil; 

g) Determinação de causas raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.engeman.com.br/7-dicas-infaliveis-para-reducao-de-custos-no-setor-de-manutencao/
https://blog.engeman.com.br/gestao-de-manutencao-2/
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Figura 17- Organograma dos tipos de Manutenção 

 

 
Fonte: GREFORTEC (2019) 

 

8 DEFEITOS POR INJEÇÃO 

Os principais defeitos que ocorrem no processo de injeção plástica são: mancha, falha de 

injeção e troca de cor. 

8.1 MANCHAS 

As manchas são normalmente causadas por danos térmicos durante a fusão e pode ser 

definida como uma descoloração esfumaçada nos pontos de entrada ou na superfície da peça 

conforme ilustrado na Figura 18. As principais fontes de defeito podem ser a máquina, o 

molde e o material. 

As principais causas possíveis em relação à máquina são: velocidade excessiva de 

preenchimento, baixa pressão de injeção, diâmetro muito pequeno do bico da injeção, 

temperatura mito baixa no bico e a temperatura do fundido muito elevada ou baixa. 

As causas possíveis relacionadas ao molde de injeção são: diâmetro muito pequeno da bucha, 

má localização das entradas do material, saídas impróprias de ar e temperatura baixa do 

molde. 

Em relação ao material pode ocorrer excesso de umidade (RODA, 2019). 
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Figura 18 - Manchas 

 
Fonte: RODA, 2019 

 

8.1.2 FALHA DE INJEÇÃO 

 

É importante observar a dimensão dos canais de alimentação, simetria do molde e medida do 

ponto de injeção, evitando assim o congelamento prematuro do material. A limpeza do molde 

é essencial para que não haja excesso de graxa e impurezas (RODA, 2019). 

A Tabela 1 apresenta a relação os defeitos e suas possíveis soluções. Com relação 

especificamente a falha de injeção podem ser eventuais soluções: 

 

a) Ajustar alimentação e dosagem; 

b) Aumentar a pressão/Tempo de recalque; 

c) Aumentar a velocidade de injeção. 

d) Aumentar a temperatura do cilindro, do bico/molde; 

e) Carga de material; 

f) Secagem do material; 

g) Trabalhar recuando o bico a cada injeção; 

h) Aumentar tempo e curso de computação; 

i) Reposicionar canal perto de seções espessas; 

 

8.1.3 TROCA DE COR 

Alguns cuidados são necessários para trabalhar com moldes de câmara quente no processo de 

troca de cores para o mesmo produto. Sabe-se que no processo de injeção no momento de 

uma troca de cor geram-se muitos refugos. Normalmente as empresas utilizam agente 
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expurgante para limpar o canhão das máquinas injetoras (MOLDE INJEÇÃO PLÁSTICOS, 

2019). 

 

 

9. METODOLOGIA 

Os métodos de pesquisas utilizados para adquirir as informações necessárias foram um estudo 

de caso para melhoria de um processo de injeção plástica na empresa Sobral Invicta com 

apoio do nosso orientador, à leitura de vários artigos relacionados ao tema, à leitura de 

revistas eletrônicas e de livros relacionados ao estudo que foi desenvolvido. Foram coletados 

os dados durante o processo de injeção plástica e as informações que os colaboradores 

puderam fornecer na empresa onde aconteceram as falhas no processo. Com o fornecimento 

dos dados, estes foram analisados utilizando ferramentas da qualidade para obter os números 

de ocorrências e os percentuais. O estudo foi desenvolvido numa metodologia qualitativa, 

quantitativa e descritiva. Após a realização do estudo foi apresentado o Seminário 

demonstrando os resultados através das descrições do estudo e melhoria do processo com a 

utilização das ferramentas da qualidade sendo elas á: Estratificação dos Dados e o Gráfico de 

Pareto.  

 

10. O ESTUDO DE MELHORIA DO PROCESSO DE INJEÇÃO 

PLÁSTICA. 

O estudo de melhoria do processo de injeção plástica da empresa Sobral Invicta foi realizado 

em três situações que serão apresentadas: situação anterior, situação atual e situação proposta  

10.1. SITUAÇÃO ANTERIOR: DADOS COLETADOS E ESTRATIFICADOS 

NO ANO DE 2017. 

Numa situação anterior durante o ano de 2017 coletou-se os dados no processo de injeção 

plástica na empresa Sobral Invicta, no qual foi identificado o número de peças com defeitos, 

porém não foram estratificados por tipos de defeitos, foi calculada a porcentagem do total de 

defeitos ao mês. Identificou-se que o mês de agosto foi o que apresentou o maior número de 

defeitos com percentual de 18,40% em relação ao produzido. O Gestor da empresa Sobral 
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Invicta analisando os resultados propôs como meta mensal uma redução de 5% dos defeitos, 

como demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 –  Dados coletados e estratificados no ano de 2017 

Mês 
Produção 

(PÇ) 

Defeitos / mês 

(PÇ) 

Defeitos/mês 

(%) 

Meta 

(%) 

Janeiro 2.160.729 155.667 7,21 5% 

Fevereiro 2.130.627 169.606 7,96 5% 

Março 2.259.438 196.673 8,70 5% 

Abril 2.167.544 151.760 7,00 5% 

Maio 1.900.967 230.342 12,12 5% 

Junho 2.258.735 217.274 9,62 5% 

Julho 2.202.293 250.714 11,38 5% 

Agosto 1.219.068 224.256 18,40 5% 

Setembro 1.986.581 219.214 11,03 5% 

Outubro 1.888.435 221.506 11,73 5% 

Novembro 1.778.198 199.948 11,24 5% 

Dezembro 1.974.996 230.031 11,65 5% 

Total 23.927.158 2.466.994 10,67 5% 

Fonte: Invicta (2017) 

 

10.1.2 PROPOSTA DE MELHORIA: DADOS ESTRATIFICADOS NO ANO 

DE 2018. 

No ano de 2018 após nova coleta de dados observa-se uma queda no percentual de defeitos no 

processo de injeção plástica da empresa Sobral Invicta, manteve-se como meta mensal uma 

redução de 5% embora alguns meses ainda não tenha alcançado. Foram realizadas novas 

manutenções preventivas e proposto maior controle na qualidade para que se alcançassem a 

meta estabelecida pelo Gestor. A Tabela 2 apresenta os dados coletados no ano de 2018. 
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Tabela 2 –  Dados coletados e estratificados no ano de 2018 

Mês 
Produção 

(PÇ) 

Defeitos/ mês 

(PÇ) 

Defeitos/mês 

(%) 

Meta 

(%) 

Janeiro 2.116.276 125.667 5,94 5 

Fevereiro 2.437.628 169.822 6,97 5 

Março 2.884.538 116.673 4,04 5 

Abril 2.975.472 170.185 5,72 5 

Maio 3.600.953 183.342 5,09 5 

Junho 3.258.735 112.274 3,45 5 

Julho 2.416.728 117.716 3,12 5 

Agosto 3.768.076 117.716 3,12 5 

Setembro 4.141.351 194.147 4,69 5 

Outubro 3.641.347 116.762 3,21 5 

Novembro 3.388.682 127.854 3,77 5 

Dezembro 1.420.554 112.951 7,95 5 

Total 36.050.339 1.667.429 4,91 5 

 

Com a coleta de dados e estratificação verificou – se o percentual por tipos de defeitos que 

apresentaram entre os meses de maio a dezembro de 2018 conforme demonstrado na Tabela 

3. 

Tabela 3 - Porcentagem por tipos de defeitos de maio a dezembro de 2018. 

Defeitos de maio a dez/ 2018 Acumulado% 

Falha de injeção 43,04 

Troca de cor 29,7 

Mancha 27, 259 

Autor: Sobral Invicta ( 2018). 

Com a estratificação do percentual de cada defeito apresentado geramos o Gráfico de Pareto 

conforme a Figura19. 
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Figura 19 – Gráfica de Pareto da Porcentagem de cada Defeito (2018). 

 

Autor: Maria Donizetti, 2019. 

 

No Gráfico de Pareto o defeito que evidenciou mais foi á falha de injeção com 43%. 

Demonstrando onde o Gestor poderá agir. 

10.1.3 SITUAÇÃO ATUAL: DADOS COLETADOS E ESTRATIFICADOS 

NO ANO DE 2019. 

Com a coleta e estratificação dos dados no ano de 2019, podemos observar que todos os 

meses apresentaram um percentual abaixo dos 5% estabelecido pelo Gestor da empresa 

Sobral Invicta, ficando claro o alcance da meta conforme demonstra a Tabela4. 
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Tabela4– Dados  

coletados e 

estratificados 

durante o ano de 

2019. (Mês) 

Produção 

(PÇ) 

Defeitos/mês 

(PÇ) 

Defeitos/mês 

(%) 

Meta 

(%) 

Janeiro 3.089.044 131.121 4,24 5 

Fevereiro 3.222.171 133.536 4.14 5 

Março 3.553.843 134.774 3,79 5 

Abril 3.668.983 96.384 2,63 5 

Maio 3.989.677 120.625 3,02 5 

Junho 3.593.258 110.376 3,07 5 

Julho 4.609.962 164.573 3,57 5 

Agosto 4.318.081 128.540 2,98 5 

Setembro 2.275.725 95.649 4,20 5 

Total 32.321.290 1.115.578 3,52 5 

Fonte: Invicta (2019) 

Com os dados de 2019 estratificou – se o percentual por tipos de defeitos a fim de saber qual 

defeito apresentou o maior índice no ano de 2019. Conforme na Tabela 5. 

Tabela 5 – Porcentagem por tipos de defeitos (2019). 

Defeitos de jan. a set./19 Acumulado % 

Falha de injeção 44,39 

Troca de cor 30,01 

Manchas 25,60 

Autor: Sobral Invicta (2019). 

Com a estratificação do percentual dos dados por tipos de defeitos gerou – se o Gráfico de 

Pareto para comprovar os dados. Apresentados na Figura 20. 
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Figura 20 –  Gráfico de Pareto da Porcentagem para cada tipo de defeito (2019). 

 

Autor: Maria Donizetti (2019). 

O Gráfico de Pareto evidencia novamente que o defeito que mais aparece é o defeito Falha de Injeção 

com 44,39%. 

 

10.1.4 ANÁLISE DA PORCENTAGEM DE DEFEITOS POR ANO  

REFERENTE AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. 

 Ao elaborar um novo gráfico para demonstrar a porcentagem de defeitos entre: situações 

anteriores situações propostas situações atuais. Observa-se que no ano de 2017 apresentou 

10,31%. Já no ano de 2018 mantendo a mesma meta de 5% obteve-se um resultado de 4,63%. 

E no ano de 2019 apresenta-se uma queda do percentual com resultado de 3,45%,conforme 

demonstra a Figura 21. 
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Figura 21  – Gráfico da Porcentagem de Defeitos nos anos de 2017, 2018 e 2019 

 

Autor: Mariane, 2019.  

10.1.4 QUANTIDADE E TIPOS DE DEFEITOS DE MAIOR OCORRÊNCIA. 

Após a obtenção dos percentuais de defeitos, demonstra a Tabela 6 e na Figura 22 a 

quantidade obtida para cada tipo de defeito de maior ocorrência nos anos de 2017, 2018 e 

2019.  

Tabela 6– Defeitos com maior ocorrência por ano. 

Tipos de Defeitos 
2017 2018 2019 

(PÇ) (%) (PÇ) (%) (PÇ) (%) 

Falha de injeção 300.609  256.186  213.692  

Troca de Cor 214.522  202.38  173.672  

Manchas 199.726  187.588  138.530  

Fonte: Sobral Invicta (2019). 
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Figura 22 – Gráfico da quantidade por tipos de defeitos de maior ocorrência durante os anos de 

2017, 2018 e 2019. 

 

 

Autor: Mariane (2019). 

 

Analisando o gráfico de defeitos de maior ocorrência para cada ano pode observar que em 

todos os anos o defeito que apareceu em primeiro lugar foi o de falha de injeção, em seguida 

aparece o defeito troca de cor.   

 

 

 

 

 

 

300.609

256.186

213.692214.522
202.383

179.672
199.726

187.588

138.530

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2017 2018 2019

Defeitos com Maior Ocorrência Por Ano

Falha de Injeção Troca de Cor Mancha



41 

 

 

11. CONCLUSÃO 

O Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia de Produção nos proporcionou agregar 

conhecimento e aplicar algumas técnicas aprendidas no decorrer do curso como; coleta e 

estratificação dos dados e análises através do Gráfico de Pareto. 

No estudo e proposta de melhoria do processo de injeção plástica da empresa Sobral Invicta 

foi coletado, o dado e estratificado visto que o processo apresentava um índice significante de 

refugo: numa situação anterior em 2017, numa situação proposta em 2018 e numa situação 

atual em 2019. Através da coleta de dados, estratificação e elaboração dos Gráficos foram 

apresentadas a meta de redução de 5% de redução dos defeitos. Os defeitos foram 

identificados, a empresa aplicou a manutenção corretiva e preventiva para que o processo 

caminhasse dentro das normalidades propostas pelo gestor com isso o processo teve uma 

redução abaixo de 5%. 

Como futuros (as) Engenheiros (as) de Produção vimos como foi importante o estudo de 

melhoria do processo de Injeção plástica da empresa Sobral Invicta, podemos conhecer o 

processo, as ocorrências dos defeitos, as propostas e as soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBINA, D. E.; RONZELLI, M. F. G. Levantamento Bibliográfico do Uso das Ferramentas 

de Qualidade. Revista Gestão e Conhecimento, Art. 8, 2014.Disponível 

em<https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.

+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revis

ta+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RO

NZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+

de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&

aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso 

em 18/08/2019. 

 

ABIPLAST, Associação Brasileira de Indústria de Plástico, página. Disponível 

em<http://www.abiplast.org.br/publicacoes/relatorio-2018/> Acesso em 29/05/2019 

ALIBABA, e - comerce. Disponivel em<https://portuguese.alibaba.com/product-detail/plastic-

injection-machines-10811312 >. Acesso em 22/06/2019. 

 RODA, Daniel Tietz, Artigo:Tudo sobre Plástico. Disponível em 

<https://www.tudosobreplasticos.com/processo/defmanchas.asp>.  Acesso em 06/10/2019. 

BLASS, A. Processamento de Polímeros. Florianópolis: UFSC, 1988. 

BRITO, A. M. et al. Manual do projetista para moldes de injeção de plásticos: sistemas 

de alimentação e escape de gases. Vol. 6. Marina Grande, SP: Centimfe, 2004. 

COSTA, C. A.; YOUNG, R. I. M. Uma Revisão em Sistemas Baseados em Inteligência 

Artificial para Suporte ao Projeto de Moldes de Injeção. Revista do Ccet, Caxias do Sul, 

v. 2, n. 2, 1999.  

FILHO, Moacyr P, Gestão da Produção Industrial. 1° edição 2012. 

GRADUSCT, Certificação internacional de Belts, Executivos e Champions.Disponível 

em<https://www.gradusct.com.br/>. Acesso em 19/08/2019 

GREFORTEC. Disponivel em<https://www.grefortec.com.br/blog/2019/09/10/manutencao-

industrial/>.  Acesso em 23/08/2019. 

GONÇALVES, Victor, Sete Ferramentas da Qualidade – publicação de 26 de março de 

2019. Disponível em<https://www.voitto.com.br/blog/artigo/as-7-ferramentas-da-qualidade>. 

Acesso em 23/05/2019. 

GRUPO Alltech(tudo em usinagem), K e B Moldes Production, edição de 01 de agosto de 

2018. Disponível em<http://www.grupoalltech.com.br/2018/08/01/mercado-de-injecao-de-

plastico-valera-162/>. Acesso em 24/04/2019. 

GRUPOForlogic.Disponívelem<https://ferramentasdaqualidade.org/folha-de-

verificacao/>. Acesso em 19/08/2019. 

https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.ALBINA%2C+D.+E.%3B+RONZELLI%2C+M.+F.+G.+Levantamento+Bibliogr%C3%A1fico+do+Uso+das+Ferramentas+de+Qualidade.+Revista+Gest%C3%A3o+e+Conhecimento%2C+Art+8%2C+2014.&oq=al&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j35i39j69i60l2.3802j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.abiplast.org.br/publicacoes/relatorio-2018/
https://portuguese.alibaba.com/product-detail/plastic-injection-machines-10811312%20%3e.%20Acesso%20em%2022/06/2019
https://portuguese.alibaba.com/product-detail/plastic-injection-machines-10811312%20%3e.%20Acesso%20em%2022/06/2019
https://www.tudosobreplasticos.com/processo/defmanchas.asp
https://www.grefortec.com.br/blog/2019/09/10/manutencao-industrial/
https://www.grefortec.com.br/blog/2019/09/10/manutencao-industrial/
https://www.voitto.com.br/blog/artigo/as-7-ferramentas-da-qualidade%3e.%20Acesso
https://www.voitto.com.br/blog/artigo/as-7-ferramentas-da-qualidade%3e.%20Acesso
http://www.grupoalltech.com.br/2018/08/01/mercado-de-injecao-de-plastico-valera-162/
http://www.grupoalltech.com.br/2018/08/01/mercado-de-injecao-de-plastico-valera-162/
file:///F:\GrupoForlogic
https://ferramentasdaqualidade.org/folha-de-verificacao/
https://ferramentasdaqualidade.org/folha-de-verificacao/


43 

 

 

GESTÃO industrial.com. Disponível em,<https://gestaoindustrial.com/ferramentas-da 

qualidade/>.Acesso em 18/08//2019. 

HARADA, J, Moldes para injeção plástica. São Paulo: Atliber 2004. 

HASS, Injeção Plástica ,2019. 

HARADA,J,Moldes para injeção termoplásticos: projetos e princípios básicos. São Paulo: 

Atliber, 2004. 

HARADA, J, UEKI, M. M. Injeção de termoplásticos: produtividade com qualidade. São 

Paulo: Atliber, 2012.  

HARADA, Júlio, MACHADO, José F. A. Tecnologia de moldagem por sopro: injeção e 

extrusão; plásticos. São Paulo: Artliber, 2015. 

IBT PLASTICOS EM SOPRO injeção e transformagem. Disponível em<ibplastico.com.br 

/peça injetada>. Acesso em 23/08/2019. 

8IDEA, soluções em tecnologia .Disponível em <idea.com.br/blog/as-sete-ferramentas-da-

qualidade-e-por-que-utilizar/dea.com.br/blog/as-sete-ferramentas-da-qualidade-e-por-que-

utilizar/>.Acesso em 14/06/2019. 

KAZMER, D. O. Injection Mold Design Engineering. Massachusetts, EUA: Hanse, 2007 

KAZMER, David; BARKAN, Philip. Multi-cavity pressure control in the filling and 

packing stages of the injection molding process. POLYMER ENGINEERING AND 

SCIENCE, NOVEMBER 1997, Vol. 37, No.11,USA; Artigo; 1997.  

KERZNER, H. Gestão de Projetos: as melhores práticas. Porto Alegre, RS: Bookman, 2002 

KOVACS, J., BERCSEY, T. Influence of mold properties on the quality  of injection molded  

parts. 

KOTLER, Philip- Administração de Marketing, 10ª edição. Disponível em< 

http://tecemais.com.br/pdf/e8f5301165bb0b7ca0542311988bea69.pdf> Acesso em 05 de 

junho2019. 

MANRICH, S. Processamento de Termoplásticos: rosca única, extrusão e matrizes, injeção e 

moldes. São Paulo: Artliber, 2005.  

MARTINS, Gilberto de Andrade, Manual para elaboração de monografia- São Paulo: 

Atlas 1992. 

MENGES, G., MOHREN, P. How to Make Injection Molds. 2. ed. Munich: Hanser, 1993. 

MONTGOMERY, Douglas C; Introdução Controle Estatístico da Qualidade, 2016. 

MOLDES injeção plástica. Disponível em< http://www.platticotransforma.com.br/processo 

de injeção plástica>.  Acesso em 29/09/2019  

https://gestaoindustrial.com/ferramentas-da%20qualidade/
https://gestaoindustrial.com/ferramentas-da%20qualidade/
http://tecemais.com.br/pdf/e8f5301165bb0b7ca0542311988bea69.pdf


44 

 

 

MOLDE E INJEÇÃO PLÁSTICOS.  Disponível em 

<http://moldesinjecaoplasticos.com.br/troca-rapida-aumento-de-eficacia-atraves-da-melhoria-

da-etapa-de-preparacao-de-maquinas/>. Acesso em 19/08/2019 e 10/11/2019.. 

MOTA, Everaldo, Curso e segurança em máquinas injetoras. Disponível em 

<http://nowseg.com.br/wp-content/uploads/2017/01/40-Curso-Processos-e-

Seguran%C3%A7a-em-M%C3%A1quinas-Injetoras.pdf>Acesso em 06/08/2019. 

MOVIMENTO PLÁSTICO TRANSFORMA. Disponível 

em<https://www.google.com/search?q=plastico%20transforma%20br%20materia%20prima>.

Acesso em 20/08/2019. 

 

NORD West(Tecnologia em Plástico). Artigo, disponível 

em<https://www.nordwest.ind.br/blog/injetoras-plasticas-e-as-tecnologias-de-fora-do-

brasil/>. Acesso em 22/03/2019. 

ORLICKAS, Elizenda, Modelos de Gestão – das teorias da administração à gestão 

estratégica, jun. 2014. 

PALADINI, Monteiro de Carvalho, Gestão da Qualidade 2° edição. 

PEINADO, Jurandir; GRAEML, Alexandre Reis. Administração da produção: operações 

industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007. 

PÖTSCH, G.; WALTER, M. Injection Molding – Na Introduction. Hanser/Gardner,1995.  

Revista Época Negócios online- edição de 19 de dezembro de 2018.Disponível 

em<https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/12/veja-quais-sao-os-paises-que-

mais-investem-no-motor-da-inovacao-brasil-esta-na-lista.html>. Acesso em 22/06/2019. 

REES, H. Mold Engineering. Munich; Vienna; New York: Hanser; Cincinnati: 

Hanser/Gardner, 1995.  

SANTOS, Murilo F. M.-FM2S- Consultoria em Gestão para resultados- UNICAMP. 

Disponível em >.  Acesso em 18/06/2019. 

SLACK, Chambres Johnston, Administração da Produção, 3° edição. 

SENAI, Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, 2018. Disponível em< 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/> Acesso em 18/03/2019. 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, 2018. Disponível em< 

https://www.senairs.org.br/sites/default/files/documents/simulacao_computacional_do_proces

so_de_injecao_em_ambiente_virtual.pdf> Acesso em 29/09/2019. 

INVICTA, Sobral (Página). Disponível em<https://www.invictaonline.com.br/p/empresa>. 

Acesso em 26/06/2019. 

http://moldesinjecaoplasticos.com.br/troca-rapida-aumento-de-eficacia-atraves-da-melhoria-da-etapa-de-preparacao-de-maquinas/
http://moldesinjecaoplasticos.com.br/troca-rapida-aumento-de-eficacia-atraves-da-melhoria-da-etapa-de-preparacao-de-maquinas/
http://nowseg.com.br/wp-content/uploads/2017/01/40-Curso-Processos-e-Seguran%C3%A7a-em-M%C3%A1quinas-Injetoras.pdf
http://nowseg.com.br/wp-content/uploads/2017/01/40-Curso-Processos-e-Seguran%C3%A7a-em-M%C3%A1quinas-Injetoras.pdf
https://www.google.com/search?q=plastico%20transforma%20br%20materia%20prima
https://www.nordwest.ind.br/blog/injetoras-plasticas-e-as-tecnologias-de-fora-do-brasil/
https://www.nordwest.ind.br/blog/injetoras-plasticas-e-as-tecnologias-de-fora-do-brasil/
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/12/veja-quais-sao-os-paises-que-mais-investem-no-motor-da-inovacao-brasil-esta-na-lista.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/12/veja-quais-sao-os-paises-que-mais-investem-no-motor-da-inovacao-brasil-esta-na-lista.html
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
https://www.senairs.org.br/sites/default/files/documents/simulacao_computacional_do_processo_de_injecao_em_ambiente_virtual.pdf
https://www.senairs.org.br/sites/default/files/documents/simulacao_computacional_do_processo_de_injecao_em_ambiente_virtual.pdf
https://www.invictaonline.com.br/p/empresa%3e.%20Acesso%20em%2026/06/2019
https://www.invictaonline.com.br/p/empresa%3e.%20Acesso%20em%2026/06/2019


45 

 

 

TEODORO, Thais Silva. Processos: Injeção x extrusão de polímeros, 2016.Disponível em: 

<https://goo.gl/ HrU4KW>. Acesso em 7 jan. 2018. 

TECNOTRI, Novas Possibilidades em Plástico- edição de 25 de outubro de 2017.Disponível 

em <https://www.tecnotri.com.br/mercado-plastico-em-constante-crescimento/>. Acesso em 

1/06/2019. 

TRIOLA, Mario F, Estatística da Qualidade. 7° edição. 

 

UNESCO, União das Nações Unidas (2018). Disponível em < 

 

WALTER, Olga Maria Formigoni Carvalho et. al. 2013. Aplicação individual e combinada 

dos gráficos de controle Shewhart e CUSUM. Disponível em< 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104530X2013000200003&script=sci_arttext>. 

Acesso em 18/08/2019. 

 

 

https://www.tecnotri.com.br/mercado-plastico-em-constante-crescimento/


  

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

FABIO SILVA FARIA 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DA PRODUÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA PERT/CPM NO MAPEAMENTO DO 

PROCESSO DE UMA SERRALHERIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rita Do Sapucaí 

2019 



  

Fabio Silva Faria 

 

 

 

 

Gestão da produção em micro e pequenas empresas: utilização da metodologia 

PERT/CPM no mapeamento do processo de uma serralheria. 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso para obtenção 
do título de Engenheiro de Produção sob 
orientação do professor Ms. Marcos Lázaro 
Batista.  

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rita Do Sapucaí 

2019 



  

RESUMO 

No atual ambiente competitivo, é relevante ter conhecimento sobre o desempenho e 

processos da empresa. Dessa forma, é importante focar em uma boa gestão, tanto da 

produção quanto dos processos, para se ter o controle de suas atividades e objetivos. 

O presente trabalho que foi realizado em uma microempresa do setor de 

transformação mecânica, configura uma pesquisa-ação, onde foi abordada 

ferramentas da gestão da produção, programação da produção e gestão de processos 

como, indicadores de desempenho, workload control, mapeamento de processos, 

fluxogramas. Com o intuito de padronizar processos e detectar possíveis problemas, 

assim reduzindo lead time e de produção. Também foi apresentado o resultado 

obtidos com as ferramentas aplicadas na empresa, concluindo que a ferramenta 

PERT/CPM apesar de ser uma ferramenta de gestão de projetos é eficaz no 

planejamento da produção. 

Palavras-Chave: Gestão da Produção. Programação da Produção. Gestão de 

Processos. 

  



  

ABSTRACT 

In today's competitive environment, it is important to have knowledge about the 

company's performance and processes, so it is important to focus on good 

management, both production and processes, to have control of its activities and 

objectives. The present work, which was carried out in a micro company of the 

mechanical transformation sector, configures an action research, where it was 

approached tools of production management, production programming and process 

management, such as performance indicators, workload control, process mapping. , 

flow charts. In order to standardize processes and detect potential problems, thus 

reducing lead time and production. It was also presented the results obtained with the 

tools applied in the company, concluding that the PERT / CPM tool, despite being a 

project management tool is effective in production planning. 

Keywords: Production Management. Production Schedule. Processes Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A origem da Gestão da Produção encontra-se no século XIX, e passa a ter forte 

evolução no século XX, com a incorporação da gestão de operações em serviços e 

aceleração no período da Segunda Guerra Mundial, pela grande necessidade da 

otimização de recursos (CORRÊA, 2004). 

Com a globalização, o mercado se tornou mais competitivo pela disponibilidade de 

produtos e a facilidade de adquirí-los, por isso a volatilidade da produção passa a ser 

importante para atender as mudanças em que o mercado exige, sendo que uma 

produção bem gerenciada terá capacidade de atender a essas variações (SLACK, 

1999). 

As micro e pequenas empresas tem assumido um papel importante na economia 

brasileira, pois elas possuem uma grande fatia de mercado, porém são vistas como 

um desafio a tantas dificuldades administrativas, produtivas e econômicas 

encontradas (SEBRAE, 2004). Em empresas de pequeno porte, um gestor encontra 

dificuldade em planejar e implementar estratégias para se produzir, uma vez que a 

burocracia é pequena e os níveis de informações são escasso e insuficientes para 

uma boa gestão (SLACK, 1999). 

Um primeiro passo para se obter informações adequadas para a gestão da produção, 

é definir visão, missão e valores, o que facilita a estabelecer metas e oportunidades 

para conduzir a gestão de forma que atinjam os objetivos. A utilização de indicadores 

de desempenho se torna necessário para se criar uma gestão à vista e saber se a 

empresa está no caminho certo (CORRÊA, 2004). 

A gestão da produção aborda o sistema de produção, processo produtivo, layout, 

capacidade produtiva e planejamento e controle da produção e o desenvolvimento de 

medidas para mensurar o desempenho (qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custo) (KRAJEWSKI, 2009). 
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2 OBJETIVO 

2.1 GERAL 

O objetivo geral consiste em buscar melhoria nos processos e indicar ferramentas de 

gestão para ser implantadas na empresa de forma simplificada para que após a 

execução deste trabalho os colaboradores continuem a utilizá-las em seu processo. 

 

2.2 ESPECÍFICO 

a)  Redução do lead time 

Uma importante redução para se ter vantagem competitiva, diminuir a carga no chão 

de fábrica e melhorar o fluxo de caixa da empresa, porém o primeiro passo é conseguir 

mensurar o lead time atual da empresa e compreender o nível que ela se encontra. 

b)  Redução de custo 

Com as ferramentas certas o principal custo a ser reduzido é o custo com estoque, 

com uso de ferramentas como o gráfico de Gantt é possível determinar o momento 

exato que o material deve entrar na empresa, melhorando assim o armazenamento 

de matéria prima e também o fluxo de caixa da empresa. 

c)  Padronização de processos 

A padronização dos processos é o primeiro passo para se implantar ferramentas na 

empresa, para que seja eficaz a implantação, o processo tem que funcionar sempre 

da mesma forma, além disso, é possível melhorar a análise de capacidade da 

produção. Um dos objetivos com isso é programar e definir as atividades a serem 

executadas por cada colaborador. 
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3 OBJETO DE ESTUDO 

 

O estudo será desenvolvido em uma microempresa do ramo serralheria situada em 

Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Onde encontra-se grandes dificuldades na gestão 

da produção. A empresa atua há 30 anos no mercado em Pouso Alegre atendendo 

pessoas físicas e empresas da região, produzindo artigos de ferro como grades, 

portões e estruturas metálicas, em exemplos nas figuras 1 e 2. Além disso presta 

serviços de solda e manutenção, um grande diferencial da empresa é o 

comprometimento com o cliente e a qualidade do serviço e produto. Contudo como 

muitas empresas de pequeno porte tem dificuldades com a falta de normas, 

planejamento e a grande flexibilidade nos processos. 

                          

 

Figura 1- Estruturas metálicas e guarda corpo 

  

Fonte: autor 

 

Figura 2- Portões 

   

Fonte: autor 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

Um mercado competitivo exige um estudo aprofundado nas técnicas de gestão para 

que a empresa seja capaz de acompanhar e atender as demandas do mercado, o 

estudo em micro e pequenas empresas são escassos e sua gestão superficial, por 

isso a importância de se desenvolver um trabalho em uma empresa de pequeno porte. 

Saber como colher e analisar dados de microempresas é um passo importante para o 

início de uma boa gestão.  

Para isso, é importante uma boa compreensão do processo e a utilização de várias 

ferramentas para auxiliar o caminho a ser seguido, o que apresenta o presente 

trabalho. O trabalho desenvolvido poderá ser utilizado para que gestores e estudantes 

tenham embasamento quando forem trabalhar com a gestão da produção de 

empresas pequenas da área de transformação mecânica. 

 

5 REVISÃO TEÓRICA 

 

5.1 GESTÃO DA PRODUÇÃO 

 

Para Slack (1999), a Administração da Produção é o gerenciamento de recursos 

disponibilizados para a produção ou operações, esse gerenciamento é realizado por 

um funcionário que tem a responsabilidade de administrar esses recursos que serão 

transformados em bens ou serviços, os quais são a razão de uma empresa existir.  

Nigel Slack (2009) completa que a administração da produção em empresas grandes 

e pequenas é, teoricamente, as mesmas. Empresas menores necessitam de pessoas 

que executam diferentes trabalhos enquanto empresas grandes possuem 

colaboradores específicos para cada atividade, isso faz com que pequenas empresas 

ajam mais rapidamente quando surgem oportunidades ou problemas, porém 

empresas pequenas possuem uma dificuldade maior no processo decisório quando 

as funções dos colaboradores se sobrepõem (SLACK, 1999). 
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A figura 1 é uma referência para a “Gestão estratégica de operações”, uma espécie 

de “mapa de influências” relevante para esse tipo de gestão. 

Figura 3- Mapa de influência 

 

Fonte: Administração de Produção e Operações. Autor: Corrêa (2004) 

 

Corrêa (2004) cita várias importâncias da gestão de operações para uma empresa, 

uma delas é que a maioria do investimento do capital das organizações estão investido 

nas operações, por isso a importância de gerenciar bem essas operações. Outro 

argumento é que as decisões tomadas nas operações hoje, será impactada durante 

anos. Em terceiro, decisões de operações são difíceis de serem revertidas quando 

realizadas. Por último, as operações ditam como a empresa vai ser capaz de competir 

com o mercado e quais suas limitações quanto a eles. 
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Corrêa (2004) apresenta um quadro, apresentado na tabela 1, de vários aspectos que 

podem serem levados em conta para se gerenciar operações, e é tarefa do gestor 

definir, de acordo com os objetivos, os aspectos mais relevantes para as operações.  

 

Tabela 1- Grandes Objetivos e Subobjetivos de Operações 

 

Adaptado: Administração de Produção e Operações. Autor: Corrêa (2004) 

 

Slack (1999) desenvolveu uma gangorra com os conflitos entre opções de escolha 

dos objetivos, que quando existe foco em um objetivo, o outro se prejudica, como 

apresenta a figura 2. 
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Figura 4- Representação dos conflitos como uma gangorra 

 

Fonte: Slack (1999) 

 

5.1.1 Indicadores de Desempenho 

 

Medição de desempenho é o processo de quantificar ação, em que medição é o 

processo de quantificação da ação que leva ao desempenho (Neely et al., 1995). 

Segundo Corrêa (2004), sistema de avaliação de desempenho são partes do 

planejamento e controle que capturam dados sobre o desempenho e depois de 

avaliados apoiam as tomadas de decisão. Em um processo esses dados avaliam 

entradas, saídas, eficiência e eficácia das operações. Corrêa (2004) diz que avaliação 

da eficiência pode ser medida através da produtividade que tem sido extremamente 

usada pela sua grande importância. A produtividade é uma medida da eficiência com 

que recursos de entrada são transformados em saídas, ou seja, relaciona a razão de 

saída e entrada. 

Na empresa há dois tipos de produtividade, as locais que podem ser medida em cada 

processo ou atividade, e a global medida de forma geral da empresa, como 

apresentada na figura 3. 
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Figura 5- Tipos de Produtividade 

 

Fonte: Corrêa (2004) 

 

5.1.2 Programação da Produção 

 

De acordo com Correa (2004), as principais funções do Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) são: 

a)  programar a produção em termos de itens finais, determinando prazos 

aos clientes (para o caso Make to Order (produção sob encomenda));  

b)  programar ou organizar/explodir as necessidades em termos de 

componentes e materiais; 

  c)  controlar a emissão/liberação das ordens de produção e compra, 

determinando se as ordens devem ser liberadas e quando; e,  

d)  programar/sequenciar as operações nas máquinas. 

Uma abordagem que se propõe a realizar todas as 4 atividades do CP mencionadas 

acima em conjunto é o Workload Control (WLC). 
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5.1.2.1 PERT/CPM em um Ambiente de Produção Sob Encomenda 

 

Para os processos por projeto, a técnica mais empregada para planejar, sequenciar e 

acompanhar as atividades, de forma que cada uma delas tenha seu início e conclusão 

encadeadas com as demais que estarão ocorrendo em sequência, e/ou paralela com 

a mesma, é a técnica conhecida como PERT/CPM. A partir da década de 90, esta 

técnica passou a ser considerada uma das sete novas ferramentas da qualidade e 

produtividade. Mais ainda, uma das sete ferramentas para o planejamento e 

administração visando ao aprimoramento contínuo da qualidade e produtividade, 

competências essenciais à competitividade exigida pelo mundo atual (CUKIERMAN, 

1993). 

Para Corrêa (2004) as vantagens desta técnica são inúmeras, tanto para os 

administradores do projeto como para o PCP. Dentre outras, podem-se destacar: 

a)  fornece uma visão gráfica das atividades que compõem o projeto; 

b) dá uma estimativa de quanto tempo o projeto consumirá; 

c)  permite uma visão de quais atividades são críticas para o atendimento 

do prazo de conclusão do projeto; 

d)  fornece uma visão de quanto de folga dispomos nas atividades não-

críticas, a qual pode ser negociada no sentido de reduzir a aplicação de recursos e, 

consequentemente, custos. 

A alocação e o nivelamento dos recursos produtivos em redes de atividades 

PERT/CPM com o intuito de se obter uma maior eficácia na programação da produção 

podem ser obtidos de forma relativamente fácil, para redes de pequeno porte, pelo 

processo manual ou de tentativas e erros (HILLIER; LIEBERMAN, 1993). Na figura 6 

apresenta-se um modelo de PERT/CPM, e também a tabela 2 com o exemplo de 

tempo, recurso e atividades para complementar a figura 5. 
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Figura 6- Rede de atividades PERT/CPM 

 

Fonte: Corrêa (2004) 

 

Tabela 2- Duração e recursos exigidos para cada atividade 

 

Fonte: Corrêa (2004) 

 

5.1.2.3 Diagrama de Gantt 

 

Corrêa (2012) diz que o gráfico de Gantt é um dos mais simples métodos usados para 

programar e controlar atividades em forma de cronogramas. Para Lee Krajewski 

(2009) o gráfico de Gantt é usado para monitorar o progresso do trabalho e visualizar 
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a carga nas estações de trabalho, também pode exibir a condição corrente de cada 

tarefa em relação a data esperada de conclusão. A Figura 6 demonstra um gráfico de 

gantt baseado na tabela 2, onde apresenta as atividades e suas dependências. 

 

Figura 7- Gráfico de Progresso de Gantt 

 

Adaptado: Krajewski (2009) 

 

5.2 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

Pavani e Scucuglia (2013) dizem que para se entender sobre a gestão de processo e 

poder utilizar suas ferramentas de forma eficaz é importante saber a diferença entre 

tarefas, atividades, objetos, subprocessos, processos e macroprocessos. Para se 

entender a diferença de tarefa, atividade e processo apresenta-se a figura 7. 
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Figura 8- Tarefas, atividades e processos 

 

Fonte: Pavani e Scucuglia (2009) 

 

Objeto, segundo Pavani e Scucuglia (2013), é uma entrega, física ou virtual, depois 

que determinada informação ou produto passou por uma atividade, ou seja, objeto é 

o que uma atividade é capaz de gerar. Segundo Slack (1999), Processo de 

transformação é o conjunto de operações que produzem produtos e serviços através 

da transformação de entradas em saídas. Garcia e Martines (2011) conclui que, 

processo é o conjunto sequenciado de atividades definidas por algumas tarefas, e tem 

a finalidade de gerar um resultado que surpreenda o cliente. 

 

5.2.1 Mapeamento de Processo 

 

Pavani e Scucuglia (2013) citam que mapear o processo é o primeiro passo para que 

a gestão de processo funcione, quando o mapeamento é bem feito, o processo de 
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melhoria se torna simples e problemas que são difíceis de serem resolvidos se tornam 

fáceis. Por se tratar de um componente essencial para o gerenciamento e 

comunicação, o mapeamento de processos pode ainda permitir a redução de custos 

na prestação de serviços, a redução nas 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 (GOMES, et al., 2015). 

O mapeamento de processo também pode ser útil para a redução de custos e tempo 

operacional, além do cumprimento das metas, principalmente quando posto em linha 

com uma explicação narrativa mais detalhada dos principais elementos que compõe 

o mesmo. Consequentemente, o mapeamento do processo é realizado, a fim de obter 

uma compreensão clara de como e por que o processo funciona da maneira que faz 

(AKAMAVI, 2005). 

 

 

5.2.1.1 Fluxograma 

 

Segundo Pavani e Scucuglia (2013) trata-se de um conjunto simples de simbologia 

para elementos primários do processo. Uma notação mais facilmente interpretada e 

compreendida pelos colaboradores da organização, em todos os níveis. A 

metodologia de Gauss de mapeamento e gestão por processos padronizou os 

símbolos do fluxograma como base da ferramenta. As figuras 8 e 9 ilustra os símbolos 

e o fluxograma aplicado, respectivamente. 
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Figura 9- Alguns símbolos utilizados em fluxograma 

 

Fonte: Pavani e Scucuglia (2013) 

 

Figura 10- Exemplo de Fluxograma 

 

Fonte: Pavani e Scucuglia (2013) 
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5.2.1.2 Raias 

 

É uma notação de modelagem de processo que representa como o fluxo de trabalho 

cruza unidades organizacionais (PAVANI; SCUCUGLIA, 2013). A vantagem é a fácil 

visualização de onde a informação passa de uma função para outra, como demonstra 

o exemplo na figura 10. 

 

Figura 11- Exemplo de Raias 

 

Fonte: Pavani e Scucuglia (2013) 

 

6 METODOLOGIA 

 

O trabalho irá transcorrer utilizando uma metodologia de carácter exploratório no que 

diz respeito a microempresa de transformação mecânica, para isso será utilizado uma 

empresa que será o objeto de pesquisa-ação. A pesquisa-ação admite um nível 

elevado de envolvimento e intervenção do pesquisador na situação ou grupo 

investigado e pressupõe a participação ativa de representantes do grupo no processo 

de pesquisa (BOTERF, 1999), será analisada a gestão da produção de uma 
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microempresa através de uma pesquisa feita de forma quantitativa sobre o 

funcionamento e fluxos dos processos da empresa, que terá como resultado gráficos 

e tabelas.  

 

6.1 COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente foi feita uma coleta de todos os tempos das atividades necessárias para 

se produzir o principal produto da empresa, o portão basculante. Foram enumeradas 

as atividades e criada uma tabela com nome e tempos de cada atividade, após isso, 

foram analisadas as atividades afim de definir as dependências de cada uma, e 

produzida a tabela 3. 

Tabela 3- Dados obtidos 

Atividade Descrição Duração (min) Dependência 

1 Cortar Chapinha/ suporte da roldana/tampa/guia 10   

2 Pintura da atividade 1 5 1 

3 Soldar Mancal e tubo em batente de teste 10   

4 Soldar peças atividade 1 e 3 na coluna 20 2 e 3 

5 Cortar metalons da altura 5   

6 Furar metalon da atividade 5 5 5 

7 Soldar bucha no furo da atividade 6 8 6 

8  Colocar metalon no guia e soldar suporte do braço 5 4 e 7 

9 Cortar chapa 1e1/4 x1/4 e soldar arroela 10 8 

10 Soldar chapa da atividade 9 no tubo 5 9 

11 Teste ( se não OK voltar na 9) 3 10 

12 Desmanchar teste 5 11 

13 Soldar suporte no outro metalon 5 12 

14 Soldar arroela na outra chapa e reforçar 15 12 

15 Preparar bancada 5   

16 Cortar Metalons da folha 30   

17 Pintar peças antes de montar folha 5 16 

18 montagem da folha 90 17, 15 e 13 

19 Solda 60 18 e 20 

20 Corte de tampa do metalon 10   

21 lixa frente 30 19 

22 Corte e furo do porta cadeado 10   

23 Soldar Avesso 60 21 

24 Lixar Avesso 30 23 e 22 

25 Cortar cano do Braço 5 16 
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26 Encaixar mancal e soldar braço no cano 10 25 e 14 

27  Soldar Guia (Preparar Coluna) Solda+lixa 10 12 

28 Adaptar suporte da Roldana 15 27 

29 Cortar Colunas 10 28 

30 Cortar batente (emendar) e Soldar 35 16 

31 Limpeza 20 24 

32 Pintura 20 26,30, 31 e 33 

33 Cortar estirante 10 16 

34 Soldar estirante 25 32 

35 Massa interior 50 24 

36 Calçar para montar 8 34 

37 Montar braço na folha do portão 3 24 

38 Cortar chapa do desconto 5   

39 Soldar chapa do desconto 5 32 e 38 

40 Montar roldana no guia com cabo 3 29 e 36 

41 Solda e lixa do porta cadeado da coluno 10 40 

42 Cortar e soldar batente na coluna 10 39 e 41 

43 Cortar cantoneira do batente 3   

44 Soldar cantoneira do batente 3 42 e 43 

45 Travar folha na coluna 5 44 

46 Lixar Batente 2 42 

47 Soldar mancal no batente 10 37,45 e 46 

48 Cortar peças do Contrapeso 10   

49 Cortar peças do suporte do motor 10   

50 Cortar tampas cima das colunas 5   

51 Soldar tampas em cima da coluna 5 4 e 50 

52 Parafusar roldanas 3 4 

53 Prender Cabo de aço com presilha 5 45 

54 Soldar peças na caixa de contrapeso 15 48 

55 Furar suporte do motor 10 49 

56 Cortar tampa da caixa 8 4 

57 Montar suporte do motor 15 55 

58 Parafusar tampas 10 56  e 53 e 52 

59 Soldar suporte do motor na coluna 12 58 

60 Limpeza 30 59 

61 Massa frente 60 60 

62 Pintura 60 61 

Fonte: autor 

 

A coleta de dados mostrou um total de 976 minutos (16horas e 16 min) para um 

colaborador produzir o produto, um lead time alto que a princípio pode ser melhorado 

através de um melhor aproveitamento da mão de obra disponível na empresa. 
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Junto a coleta de dados, foram observados outros fatores que podem afetar a 

eficiência da empresa como a falta de prioridade da produção de cada peça, por 

exemplo, peças que não teriam necessidades urgentes sendo produzidas, enquanto 

faltava peças na produção. 

A reposição de estoques é realizada a partir do julgamento individual de funcionários, 

sem nenhum alinhamento sobre como isso deve ser realizado. Essa forma de 

reposição acarreta, em alguns momentos, excesso de estoques intermediários e, em 

outros, a falta deles, gerando aumento do lead time em qualquer uma das situações. 

Além disso, há pouca visibilidade dos níveis de estoque, dificultando seu 

acompanhamento pelos operadores que acabam notando a falta desses apenas 

quando há necessidade de utilizá-los. 

A seguir irão ser apresentadas fotos do processo produtivo, que estão representadas 

pelas atividades descritos na tabela 3. As figuras 11 são o estágio inicial do processo, 

onde apresenta a coluna preparada e o teste de basculamento, respectivamente, o 

teste é importante para provar que o portão irá abrir totalmente evitando futuros 

retrabalhos caso não funcione de forma eficaz. 

 

Figura 12- Preparação da coluna 

   

Fonte: autor 
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Após os testes aprovados, o portão poderá ser montado, antes de todas as etapas da 

montagem é realizado uma pintura nas partes onde possui risco de corrosão e não 

poderá receber pintura posteriormente. As figuras 12 apresentam os materiais já 

cortados e pintados para que a folha possa ser montada e a folha já montada, 

respectivamente. 

Figura 13- Montagem da folha do portão 

  

Fonte: autor 

 

Assim que a folha esteja soldada e lixada em ambos lados do portão, poderá ser 

iniciada a montagem final, isto é, a adequação das colunas e partes mecânicas na 

folha do portão como demonstrado nas figuras 13, onde se encontra a folha pronta e 

a montagem final em processo, respectivamente. 
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Figura 14- Processo de montagem final 

  

Fonte: autor 

 

Assim o processo se encontra finalizado, figura 14, e pronto para receber a pintura 

final, uma atividade independente é a preparação da caixa de contrapeso, que se 

encontra na figura 14, essa pode ser executada após todas as etapas do processo e 

só irá ser utilizada após a instalação do portão. 

Figura 15- Caixas de contrapeso e processo finalizado 

 

Fonte: autor 



27 
 

A figura 15 a seguir apresenta dois modelos que foram produzidos durante a 

realização da coleta de dados, esses já instalados e em funcionamento. 

 

Figura 16- Produto instalado 

  

Fonte: autor 

 

6.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com todos os dados obtidos da empresa, para se ter uma visão sistêmica do processo 

completo foi feito um mapeamento da empresa utilizando a ferramenta raias, que 

foram baseadas nos departamentos existentes na empresa, o que apresenta a figura 

17. 
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Figura 17- Raias de departamento 

 

Fonte: autor 

 

Após a coleta de dados, os dados obtidos foram utilizados para se aplicar a 

metodologia PERT/CPM, afim de mapear e sequenciar o processo para identificar as 

atividades prioritárias, gerando uma visão gráfica sobre o processo, o que apresenta 

a figura 11 e para melhor representação o apêndice A feito através do excel 

apresentando todos os tempos, primeiras datas de início e última data de início. 

Também foi elaborado um fluxograma de como é realizado o teste, já que pode ser 

realizado várias vezes e deve ser minimizada as repetições. 
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Figura 18- Fluxograma do teste 

 

Fonte: autor 
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Figura 19- Diagrama PERT/CPM 

 

Fonte: autor 

 

Após criar o diagrama completo e o PERT/ CPM baseado na tabela 3, foi gerado a 

tabela 4 com todos os dados necessário para as análises e elaboração do gráfico de 

gantt. 
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Tabela 4- Dados obtidos a partir do PERT/CPM 

Atv Descrição 
Duração 

(min) Dependência PDI UDI Folga 

1 Cortar Chapinha/ suporte da roldana/tampa/guia 10   0 0 0 

2 Pintura da atividade 1     5 1 10 10 0 

3 Soldar Mancal e tubo em batente de teste 10   0 5 5 

4 Soldar peças atividade 1 e 3 na coluna   20 2 e 3 15 15 0 

5 Cortar metalons da altura     5   0 17 17 

6 Furar metalon da atividade 5     5 5 5 22 17 

7 Soldar bucha no furo da atividade 6   8 6 10 27 17 

8  Colocar metalon no guia e soldar suporte do braço 5 4 e 7 35 35 0 

9 Cortar chapa 1e1/4 x1/4 e soldar arroela   10 8 40 40 0 

10 Soldar chapa da atividade 9 no tubo   5 9 50 50 0 

11 Teste ( se não OK voltar na 9)     3 10 55 55 0 

12 Desmanchar teste       5 11 58 58 0 

13 Soldar suporte no outro metalon   5 12 63 63 0 

14 Soldar arroela na outra chapa e reforçar   15 12 63 333 270 

15 Preparar bancada       5   0 63 63 

16 Cortar Metalons da folha     30   0 33 33 

17 Pintar peças antes de montar folha   5 16 30 63 33 

18 montagem da folha       90 17, 15 e 13 68 68 0 

19 Solda         60 18 e 20 158 158 0 

20 Corte de tampa do metalon     10   0 148 148 

21 lixa frente       30 19 218 218 0 

22 Corte e furo do porta cadeado     10   0 298 298 

23 Soldar Avesso       60 21 248 248 0 

24 Lixar Avesso       30 23 e 22 308 308 0 

25 Cortar cano do Braço     5 16 30 343 313 

26 Encaixar mancal e soldar braço no cano   10 25 e 14 78 348 270 

27  Soldar Guia (Preparar Coluna) Solda+lixa   10 12 63 376 313 

28 Adaptar suporte da Roldana     15 27 73 386 313 

29 Cortar Colunas       10 28 88 401 313 

30 Cortar batente (emendar) e Soldar   35 16 0 323 323 

31 Limpeza         20 24 338 338 0 

32 Pintura         20 26, 30 e 31 e33 358 358 0 

33 Cortar estirante       10 16 0 348 348 

34 Soldar estirante       25 32 378 378 0 

35 Massa interior       50 24 338 569 231 

36 Calçar para montar       8 34 403 403 0 

37 Montar braço na folha do portão   3 24 338 456 118 

38 Cortar chapa do desconto     5   0 414 414 

39 Soldar chapa do desconto     5 32 e 38 378 419 41 

40 Montar roldana no guia com cabo   3 29 e 36 411 411 0 

41 Solda e lixa do porta cadeado da coluno   10 40 414 414 0 

42 Cortar e soldar batente na coluna   10 39 e 41 424 424 0 
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43 Cortar cantoneira do batente     3   0 431 431 

44 Soldar cantoneira do batente     3 42 e 43 434 434 0 

45 Travar folha na coluna     5 44 437 437 0 

46 Lixar Batente       2 42 434 457 23 

47 Soldar mancal no batente     10 37,45 e 46 442 459 17 

48 Cortar peças do Contrapeso     10   0 534 534 

49 Cortar peças do suporte do motor   10   0 422 422 

50 Cortar tampas cima das colunas   5 4 30 459 429 

51 Soldar tampas em cima da coluna   5 4 e 50 35 464 429 

52 Parafusar roldanas       3 4 30 444 414 

53 Prender Cabo de aço com presilha   5 45 442 442 0 

54 Soldar peças na caixa de contrapeso   15 48 10 544 534 

55 Furar suporte do motor     10 49 10 432 422 

56 Cortar tampa da caixa     8 4 30 439 409 

57 Montar suporte do motor     15 55 20 442 422 

58 Parafusar tampas       10 56  e 53 e 52 447 447 0 

59 Soldar suporte do motor na coluna   12 58 457 457 0 

60 Limpeza         30 59 469 469 0 

61 Massa frente       60 60 499 499 0 

62 Pintura         60 61 559 559 0 

Fonte: autor 

 

Analisando o diagrama produzido através do excel, foi identificado os caminhos 

possíveis para se produzir, foram somados os tempos de cada caminho e encontrado 

o caminho crítico (representado pela seta mais escura), o qual demanda mais tempo 

de produção e não possuem folgas (período máximo que a atividade pode atrasar e 

não comprometer o projeto). Para Krajewski, Ritzman, Malhotra (2009) a folga de 

atividade é o período máximo de tempo que uma atividade pode ser atrasada sem 

atrasar o projeto. Com isso foi definida as atividades para cada colaborador, sempre 

mantendo o caminho crítico ativo. 

Para uma melhor analise das atividades e a necessidade das tarefas de acordo com 

o tempo foi produzido também um gráfico de Gantt que se encontra como apêndice 

B, onde o vermelho escuro representa as atividades do caminho crítico, o amarelo 

representa as folgas das atividades não críticas e o vermelho claro o tempo das 

atividades não críticas. 
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6.3 PROPOSTA DE MELHORIA 
 

De qualquer forma, a redução de lead time é relevante para a empresa, por haver 

intenção de diminuição do prazo de entrega, que gerará uma vantagem competitiva. 

A proposta de melhoria considera uma diminuição do lead time de 976 minutos (um 

colaborador) para 609 minutos considerando o tempo do caminho crítico apresentado 

na tabela 4, obtendo uma diminuição de 37,60% no lead time. 

 

Tabela 5- soma das atividades do caminho crítico 

Atividade Descrição 
Caminho 

Crítico 
Somatório Caminho 

Critico 

1 Cortar Chapinha/ suporte da roldana/tampa/guia x 10 

2 Pintura da atividade 1 x 5 

3 Soldar Mancal e tubo em batente de teste     

4 Soldar peças atividade 1 e 3 na coluna x 20 

5 Cortar metalons da altura     

6 Furar metalon da atividade 5     

7 Soldar bucha no furo da atividade 6     

8  Colocar metalon no guia e soldar suporte do braço x 5 

9 Cortar chapa 1e1/4 x1/4 e soldar arroela x 10 

10 Soldar chapa da atividade 9 no tubo x 5 

11 Teste ( se não OK voltar na 9) x 3 

12 Desmanchar teste x 5 

13 Soldar suporte no outro metalon x 5 

14 Soldar arroela na outra chapa e reforçar     

15 Preparar bancada     

16 Cortar Metalons da folha     

17 Pintar peças antes de montar folha     

18 montagem da folha x 90 

19 Solda x 60 

20 Corte de tampa do metalon     

21 lixa frente x 30 

22 Corte e furo do porta cadeado     

23 Soldar Avesso x 60 

24 Lixar Avesso x 30 

25 Cortar cano do Braço     

26 Encaixar mancal e soldar braço no cano     

27  Soldar Guia (Preparar Coluna) Solda+lixa     

28 Adaptar suporte da Roldana     

29 Cortar Colunas     

30 Cortar batente (emendar) e Soldar     

31 Limpeza x 20 

32 Pintura x 20 

33 Cortar estirante     
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34 Soldar estirante x 25 

35 Massa interior     

36 Calçar para montar x 8 

37 Montar braço na folha do portão     

38 Cortar chapa do desconto     

39 Soldar chapa do desconto     

40 Montar roldana no guia com cabo x 3 

41 Solda e lixa do porta cadeado da coluno x 10 

42 Cortar e soldar batente na coluna x 10 

43 Cortar cantoneira do batente     

44 Soldar cantoneira do batente x 3 

45 Travar folha na coluna x 5 

46 Lixar Batente     

47 Soldar mancal no batente     

48 Cortar peças do Contrapeso     

49 Cortar peças do suporte do motor     

50 Cortar tampas cima das colunas     

51 Soldar tampas em cima da coluna     

52 Parafusar roldanas     

53 Prender Cabo de aço com presilha x 5 

54 Soldar peças na caixa de contrapeso     

55 Furar suporte do motor     

56 Cortar tampa da caixa     

57 Montar suporte do motor     

58 Parafusar tampas x 10 

59 Soldar suporte do motor na coluna x 12 

60 Limpeza x 30 

61 Massa frente x 60 

62 Pintura x 60 

  Total 619 min 
Fonte: autor 

 

Uma proposta de melhoria foi a alteração do roteiro de produção, sempre mantendo 

o caminho critico ativo, pode se notar que o sequenciamento inicial segue uma ordem 

numérica crescente como foi executada as atividades, após a criação do PERT/CPM, 

identificou algumas atividades que não tinham necessidade de ser feita na sequência, 

podendo observar por exemplo que a atividade 14 não está na ordem sequencial, é 

uma atividade que não tem necessidade de acontecer após a 13, como foi executada 

no momento da análise de dados. 
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6.4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os resultados obtidos destacam ganhos significativos para vários departamentos, 

dentre eles: vendas, uma boa previsão e uma entrega no prazo garante grande parte 

da satisfação do cliente, além disso é possível também ter maior precisão mais realista 

na elaboração de orçamentos, uma vez que é conhecido todos os recursos 

necessários para produzir o projeto; Compras, como definido no projeto e no 

desenvolvimento da metodologia PERT/CPM é possível prever quando exatamente a 

matéria prima deve estar à disposição do colaborador, evitando a espera de matéria 

prima ou excesso de estoque; E principalmente, PCP, que consegue definir com mais 

facilidade as tarefas que devem ser executadas por cada colaborador e as que devem 

ter prioridade, utilizam a ferramenta para saber se a produção está sob controle e 

recebendo dados para conseguir avaliar a produção. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Para que a empresa sobreviva as condições do mercado competitivo é importante que 

ela conheça e compreenda seu processo e todas as etapas que compõe, a análise 

mais detalhada como a utilização do caminho crítico deixa claro as atividades que 

devem ter prioridade no processo, deixando claro que essas não devem serem 

pausadas, pois cada minuto de atraso nessa atividade é também o tempo de atraso 

para a entrega do produto. 

O impacto da implantação da metodologia PERT/CPM proporcionou diretamente a 

redução do lead time em 37,60%, apenas mantendo o caminho crítico ativo. E com o 

auxílio do gráfico de Gantt, a visão temporal de quando cada atividade poderia ser 

feita, tornou-se, além das atividades do caminho crítico prioritárias, outras atividades 

que teriam preferência de acordo com as folgas bem definidas no gráfico. 

Além disso a padronização da produção se deu quando foi possível programar e 

definir quando e quem faria cada atividade, o planejamento, programação e definição 

das atividades antes mesmo delas começarem, faz-se mais fácil e natural a produção, 
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já que não é necessária tomadas de decisão durante o processo produtivo, o que 

atrasaria a produção. 
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RESUMO 

 

Com o mercado cada vez mais exigente e competitivo, há uma necessidade de as organizações 

buscarem melhoria contínua em seus processos produtivos. Os princípios e ferramentas do Lean 

Manufacturing tem sido amplamente utilizado para atingir os objetivos das organizações, como 

o aumento da produtividade, qualidade e redução de desperdícios. Este trabalho tem como 

objetivo geral apresentar a implementação do Lean Manufacturing, em um sistema produtivo 

de uma empresa do segmento de estamparia e usinagem no município de Santa Rita do Sapucaí 

– MG. Foi realizado um estudo de caso para apresentar as possíveis melhorias, como redução 

do lead time, criação de um novo layout, padronização e maior qualidade. Alcançadas mediante 

a utilização dos conceitos, técnicas e ferramentas do LM utilizadas no processo para tornar a 

empresa mais competitiva dentro do cenário nacional e internacional, a fim de torná-la uma 

empresa mais lucrativa e ágil nos seus processos.  

Palavras-chave: Lean Manufacturing. Estamparia. Melhoria Contínua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

With the increasingly demanding and competitive market, there is a need for organizations to 

seek continuous improvement in their production processes. Lean Manufacturing principles and 

tools have been widely used to achieve organizations' goals such as increased productivity, 

quality and waste reduction. This paper aims to present the implementation of Lean 

Manufacturing, in a production system of a company of the printing and machining segment in 

Santa Rita do Sapucaí - MG. A case study was performed to present possible improvements, 

such as reducing lead time, creating a new layout, standardization and higher quality. Achieved 

through the use of LM concepts, techniques and tools used in the process to make the company 

more competitive within the national and international scenario, in order to make it a more 

profitable and agile company in its processes. 

Keywords: Lean Manufacturing. Press Shop. Continuous Improvement. 
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1 INTRODUÇÃO 

É notório que as empresas buscam se manter competitivas através de novas técnicas que possam 

ser incorporadas no seu sistema produtivo, pelo fato de existir um novo modelo organização, 

em função da flexibilidade do mercado e da segmentação dos negócios. É importante trazer 

sempre a maior eficiência para os seus sistemas produtivos, de forma a influenciar 

positivamente os fatores de desempenho tais como: custos, processos, qualidade, flexibilidade, 

inovação e logística.  

A globalização da economia e o surgimento rápido e contínuo de novas tecnologias impõem as 

organizações buscarem sempre pela competitividade, modernidade e qualidade, de modo a 

assegurarem sua sobrevivência e o seu crescimento.  

Com essa premissa foi elaborado por Taiichi Ohno, na década de 50, o Sistema Toyota de 

Produção (STP), também chamado de Manufatura Enxuta (ME) ou Lean Manufacturing (LM) 

onde possui ferramentas para a redução de desperdícios e, consequentemente, aumento de 

eficiência produtiva, que se traduz em uma maior lucratividade (OHNO, 1997).  

É atualmente é aplicado em empresas do mundo todo, nos mais diversos setores, na busca do 

aumento de competitividade e com o princípio de valor definido pelo cliente. De modo geral, o 

LM baseia-se em 5 princípios, entre eles: A perfeição: busca pela melhoria contínua dos 

processos, pessoas, produtos e outros; O fluxo contínuo: atender no menor tempo possível e 

com baixo estoque; o Fluxo de valor: identificação das atividades que agregam valor ao produto 

ou serviço; a Produção puxada: trabalhar de acordo com a demanda do cliente; e o Valor: 

entender o que é valor do ponto de vista do cliente. 

Na Produção Enxuta (PE), a melhoria contínua, também conhecida como Kaizen, é uma 

filosofia do LM considerada como um fator de sucesso para os processos de produção, 

baseando-se em mudanças e aperfeiçoamentos constantes. 

O LM tem como foco a PE, ou seja, a eliminação sistemática dos desperdícios (SHINGO, 

1996). O LM é uma ferramenta de gestão e opera para que o produto final seja produzido na 

quantidade e momento certo, conforme demanda do cliente, além de um fluxo contínuo de 

materiais na produção. Nakagawa (1993) classifica os desperdícios como todas as formas de 

custo que de fato não adicionam nenhum valor ao produto. Com desenvolvimento da ferramenta 

Lean, técnicas e outras ferramentas surgiram ao decorrer dos anos para facilitar a sua 

implementação. 
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O LM deve ser aplicado seguindo o estilo próprio de cada empresa, pois sem o devido 

entendimento poderá gerar mais desperdícios e diminuir o ânimo dos trabalhadores. Com o 

objetivo de analisar as melhorias alcançadas com a aplicação do Lean Manufacturing realizou-

se um estudo de caso em uma empresa do segmento de estamparia e usinagem, que está sobre 

o processo de implantação dos conceitos lean. 

 

2 OBJETO DE ESTUDO 

O estudo de caso foi realizado no processo produtivo de uma empresa que atua no ramo de 

prestação de serviços, produção e venda de produtos do segmento de usinagem de precisão e 

corte a laser para aplicação industrial, localizada em Santa Rita do Sapucaí – MG. A fachada 

da empresa está demonstrada na Figura 01. 

Esta é uma empresa de pequeno porte, que garante comodidade tanto nos setores de produção 

como no setor administrativo, contando atualmente com cerca de 90 funcionários. 

A empresa possui máquinas de corte a laser para corte de chapas finas e grossas e maquinários 

que permitem oferecer serviços no setor de usinagem, com soluções para diversos tipos de 

necessidades como roscas, escareamentos, chanfros, insertos, componentes especiais e outros. 

Os principais equipamentos deste setor são: centro de usinagem com Controle Numérico 

Computadorizado (CNC), torno CNC, retífica CNC, fresa e torno convencional. A empresa 

atende os segmentos automotivo, aeronáutico, moveleiro, eletroeletrônico, alimentício, 

comunicação visual, hospitalar, entre outros. 
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Figura 01 – Empresa Usivale 

 

Fonte:  Usivale (2019). 

3 JUSTIFICATIVA 

A empresa, através dos seus gestores, busca maior rentabilidade, excelência na entrega dos 

pedidos e qualidade de seus produtos e o LM proporciona um caminho para melhora dos 

processos, redução de estoques, adequação da capacidade produtiva, planos de ações para 

eliminar e/ou reduzir desperdícios, aumento de produtividade, redução do lead time de 

produção, e consequentemente, maior previsibilidade para entrega do produto final aos seus 

clientes. O LM possibilita uma forma enxuta de produção e gestão para reduzir desperdícios, 

alcançar estabilidade nos processos, otimizar layouts, melhorar o fluxo produtivo, padronizar 

processos, diminuir o tempo de resposta de atendimento à demanda, melhorar a qualidade do 

produto. A empresa busca propósitos claramente definidos e voltados para a criação de valor 

para o cliente, atendendo as necessidades do consumidor.  

A justificativa deste estudo está, portanto, em apresentar a importância e as possíveis melhorias 

alcançadas pela empresa com a aplicação das ferramentas LM, sendo elas a redução de custos 

e a redução do lead time. 

 

4 OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo geral descrever a implementação do LM, em um sistema 
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produtivo de uma empresa do segmento de estamparia e usinagem e demonstrar as melhorias 

alcançadas.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Mapear o VSM atual e futuro; 

b) Identificar desperdícios durante o processo de fabricação; 

c) Estudar o layout atual e mostrar melhorias; 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 MODELOS DE PRODUÇÃO 

Os Sistemas de Produção que marcaram a história até a criação do LM são o sistema de 

produção artesanal e de massa. O sistema de produção artesanal caracteriza-se pela presença de 

trabalhadores altamente qualificados, poucos equipamentos, produtos customizados e únicos a 

cada cliente e pequena produção sob alto custo. O produtor artesanal lança trabalho altamente 

qualificado e ferramentas simples mais flexíveis para produzir exatamente o que o consumidor 

deseja: um item de cada vez (FERRAZ, 2006). 

Com o aumento da procura pelos produtos, a produção artesanal foi tornando-se inviável pelo 

seu alto custo, pela impossibilidade de automação e de controlar a qualidade. Como a produção 

artesanal demanda tempo para produzir poucos itens, os ganhos são limitados, o artesão 

encontra dificuldades em buscar novas tecnologias de produção. Aos poucos, de acordo com 

Ferraz (2006) foi tomando espaço no cenário industrial o sistema de produção em massa, 

popularizado por Henry Ford no início do século XX, onde os trabalhadores são pouco 

qualificados e conhecem apenas uma etapa do processo, os equipamentos são caros e limitados, 

os produtos são padronizados e produzidos em larga escala sob alto custo. 

O sistema em massa era baseado no fluxo, principal diferença entre o sistema artesanal e de 

massa. As transições entre os sistemas de produção são marcadas fortemente pela mudança de 

cultura organizacional e de processos, surgindo necessidades urgentes como aumento ou 

diminuição da demanda ou condições históricas ou sociais que influenciam no consumo e 

competição entre as organizações, afirmam Manfredini e Suski (2010). Assim começa a surgir 

o conceito de Sistema Toyota de Produção (STP). 
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O reconhecimento do STP como um sistema modelo de produção se difundiu rapidamente com 

a publicação do livro "A Máquina que Mudou o Mundo", em 1990, resultado de cinco anos de 

pesquisa liderada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Os pesquisadores do MIT 

descobriram que o STP era muito mais eficaz e eficiente do que o tradicional sistema de 

produção em massa, surgindo daí, portanto, o termo produção lean (ou produção enxuta), 

abordagem radicalmente diferente em sistemas de produção. 

 

5.2 LEAN MANUFACTURING 

O Toyota Production System, batizado pelos pesquisadores de MIT, em LM ou ME em 

português, surgiu de uma grande crise no Japão, que vivia com o fim da Segunda Guerra 

Mundial e necessitava de mudanças urgentes para superar esta fase, como maior flexibilidade 

e um novo sistema de produção. A Toyota tornou-se o principal exemplo de empresa enxuta no 

mundo na década de 1980, quando ficou claro que havia algo de especial na qualidade e na 

eficiência japonesas, já que os veículos japoneses duravam mais do que os automóveis 

americanos e exigiam muito menos manutenção. Por volta dos anos 1990 ficou evidente que 

havia algo ainda mais especial em relação à Toyota quando comparada com outras indústrias 

automobilísticas do Japão (WOMACK, JONES e ROOS, 1991). 

As origens do Lean Manufacturing remontam ao Sistema Toyota de Produção (também 

conhecido como Produção Just in Time) (WERKEMA, 2011). 

 

5.2.1 Conceitos do Lean Manufacturing 

O LM é uma filosofia de gestão inspirada em práticas e resultados do STP que busca reduzir 

desperdícios enquanto aumenta a produtividade e qualidade das empresas. Pode ser aplicado 

em empresas dos mais variados ramos de atuação. 

O STP é ilustrado pela "Casa Toyota" mostrada na Figura 02. É formado sobre dois pilares, 

Just-in-Time (JIT) e Jidoka. Estes pilares estão apoiados nas bases da melhoria contínua 

(kaizen), trabalho padronizado e nivelamento de produção (Heijunka), os quais exigem um grau 

de estabilidade para se equilibrarem.  
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Figura 02 - Casa do Sistema Toyota de Produção 

 

Fonte: Adaptado de Liker (2005) 

O STP possui foco no cliente e tem como objetivo alta qualidade, baixo custo e menor lead 

time (LT). Possui envolvimento de todos colaboradores e mudança na cultura organizacional. 

A partir destes princípios diversas ferramentas foram criadas voltadas a resolução de problemas 

e gerenciamento de produção.  

JIT é um termo em inglês que significa “na hora certa” ou “momento certo”, sendo um dos 

pilares do STP. É um sistema onde a MP chega ao local de utilização no momento exato que 

for necessário, ou seja, os produtos somente são fabricados ou entregues a tempo de serem 

vendidos ou montados. O JIT faz com que os estoques sejam reduzidos e a continuidade do 

processo seja mais efetiva e, em caso de algum problema, este é mais fácil e rápido de ser 

solucionado. É um conceito de administração da produção calcado na meta de produzir apenas 

o volume necessário de um item exatamente no momento necessário (KIMURA e TERADA, 

1981). 

Jidoka significa autonomação (automação com um toque humano) e é um dos dois pilares do 

STP. O conceito surgiu através do empresário Toyoda Sakichi pouco depois de 1890. No Jidoka 

o operador poderá parar a produção caso perceba que um problema irá ocorrer. Quando isso 

acontece, todos da empresa tomam conhecimento, buscam a causa-raiz e a melhoria é possível. 

Separa trabalho humano do trabalho realizado pelas máquinas e utiliza um dispositivo à prova 

de erros, o Poka-Yoke (OHNO, 1997).  
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5.2.1.1 Takt Time 

Segundo Martins (2013) o nome takt time vem de uma palavra alemã Taktzeit, onde takt 

significa compasso, ritmo e zeit significa período. É definido como um conceito que mede o 

ritmo de demanda de um cliente, ou seja, tempo em que se deve produzir baseado no ritmo de 

vendas para atender a demanda do cliente. 

O takt time serve muitas vezes como um aviso para as operações no fluxo de valor. Segundo 

Gonçalves (2018) a ferramenta, visualmente, por meio de gráficos, ajuda na comparação do 

tempo takt com o tempo de ciclo de um produto.  

O takt time é uma métrica que estabelece o ritmo em que um produto deve ser realizado. Dennis 

(2008), define o tempo takt de um período conforme a equação 1: 

 

𝑇𝐾 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 ÷  𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  (1) 

 

5.2.1.2 Taxa de Agregação de Valor 

Em relação à agregação de valor aos produtos, Monden (1993) definiu que existem três tipos 

de operações que podem ser classificadas em: Não agrega valor e desnecessária (NAD), não 

agrega valor, mas necessária (NAN) e agrega valor (AV). 

 Holweg e Rich (2004) esclarecem que o pensamento lean migrou de um mero foco na redução 

de desperdício, para um foco na criação de valor para o consumidor. 

 

5.2.2 Os Oito Desperdícios do Lean Manufacturing  

O LM é um modelo de gestão que foca na criação de fluxo de produção limpa, sem desperdícios. 

Este modelo de gestão propõe a redução de oito tipos de desperdícios no processo produtivo: 

Superprodução, Tempo de Espera, Transporte, Excesso de Processamento, Inventário, 

Movimento e Defeitos (MANFREDINI & SUSKI, 2010). Mais recentemente, especialistas 

como Carreras (2010) agregaram o oitavo desperdício: o de potencial humano. 

A superprodução também representa desperdício, uma vez que as quantidades produzidas vão 

além do necessário, geram gastos irrecuperáveis e não atendem qualquer necessidade da 

empresa ou cliente. Produzir mais do que o necessário cria um leque de outros desperdícios 

como: área de estoque, deterioração, custos de energia, manutenção de equipamentos e 
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obsoletismo (MANFREDINI e SUSKI, 2010). 

O tempo de espera, de acordo com Ogayar e Galante (2013) refere-se à ociosidade por diversas 

causas, uma delas é a espera da chegada de materiais para manufatura, que gera custos para a 

empresa e aumenta o tempo de espera também para o cliente. Materiais, equipamentos, 

informações e pessoas ficam limitadas às etapas anteriores, que geram perda de tempo ou atraso 

nos processos posteriores. 

Quanto aos defeitos, estes trazem prejuízos à indústria e aos clientes quando a produção 

apresenta falhas que precisam ser reparadas e causam uma ruptura no processo produtivo, 

sucateamento ou uma perda financeira direta. Quando peças componentes não atendem a 

especificação do produto ou projeto (JONES, 2004). "Produtos defeituosos implicam em 

desperdícios de materiais, mão-de-obra, uso de equipamentos, além da movimentação e 

armazenagem de materiais defeituosos” (MANFREDINI e SUSKI, 2010). 

O excesso de processamento constitui a aplicação da mão de obra e materiais em processos que 

não são necessários e não agregam valor ao produto, pelos quais o cliente não pagará, referindo-

se à defeitos ou limitações dos equipamentos. O processo para ou se desenvolve de maneira 

ineficaz e ineficiente, por isto eventualmente algumas operações extras são adicionadas ao ciclo 

produtivo para atender uma condição que não é requerida (SHINGO, 1996). 

Inventário refere-se ao excesso de matéria prima (MP) ou produtos nas áreas de 

armazenamento. "É o dinheiro 'parado' no sistema produtivo. Pode ser a 'tranquilidade' da 

fábrica, quaisquer peças submontadas ou produtos completos ou incompletos que estejam 

apenas estocados ou aguardando entre operações” (MANFREDINI e SUSKI, p. 5, 2010). 

Já o desperdício de movimentação de materiais ou do operador está geralmente relacionado ao 

layout da área de produção, consistindo na movimentação excessiva e/ou desnecessária para 

fazer o trabalho, também pode estar relacionada à má comunicação ou armazenamento de 

produtos e materiais não identificados. “O sistema do LM procura a economia e consistência 

nos movimentos através do estudo de métodos e tempos de trabalho" (MANFREDINI e SUSKI, 

2010). 

Quanto aos defeitos, estes trazem prejuízos à indústria e aos clientes quando a produção 

apresenta falhas que precisam ser reparadas e causam uma ruptura no processo produtivo, 

sucateamento ou uma perda financeira direta. "Produtos defeituosos implicam em desperdícios 

de materiais, mão-de-obra, uso de equipamentos, além da movimentação e armazenagem de 
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materiais defeituosos” (MANFREDINI e SUSKI, 2010). 

Mais recentemente, especialistas como Carreras (2010) agregaram um oitavo desperdício: o de 

potencial humano, ocorrendo quando a criatividade do trabalhador não é aproveitada ou 

oferecida pelo mesmo. Este desperdício também pode ser pela falta de capacitação profissional, 

na qual o trabalhador perde tempo, ideias, oportunidades de contribuir com o crescimento 

pessoal de outros e a si próprio. De acordo com Ogayar & Galante (2013), a falta de informações 

aos trabalhadores gera desânimo e desconfiança aos funcionários; a falta de formação resulta 

na falta de confiança nos sistemas de melhorias e desmotiva os funcionários desperdiçando 

potenciais benefícios e ao mesmo tempo promovendo o desperdício de recursos. 

 

5.3 FERRAMENTAS UTILIZADAS 

Nos últimos anos, o número de empresas praticantes do LM vem aumentando 

significativamente em todos os setores industriais e de serviços, portanto, as empresas utilizam 

as ferramentas Lean para eliminar desperdícios e obter melhoria contínua. De acordo com 

Moreira (2011) para que o LM atinja seus objetivos, faz-se necessário a aplicação de algumas 

ferramentas e filosofias que auxiliam a obtenção de melhores resultados, sendo estas descritas 

nos tópicos seguintes. 

5.3.1 Kaizen 

O Kaizen é de origem japonesa que tem como significado melhoria continua na vida pessoal, 

familiar e no trabalho (OHNO, 1997). 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. Segundo Werkema (2011), o 

Kaizen é conduzido de acordo com a utilização da estrutura do método DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve e Control). O Kaizen pode ser utilizado quando fontes de 

desperdício óbvias forem identificadas, quando o escopo de um problema for claramente 

definido e compreendido, quando o risco de implementação é mínimo e quando se necessita de 

resultados imediatos. 

A filosofia kaizen baseia-se na eliminação de desperdícios utilizando soluções baratas e bom 

senso, que se apoiem na motivação e criatividade dos funcionários para melhorar a prática em 

seus processos de trabalho, com foco na busca pela melhoria contínua (SHARMA; MOODY, 

2003). 
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5.3.2 Mapeamento do Fluxo de Valor 

Para Krajewski, Ritzman e Malhotra, 2009, o Mapeamento do fluxo de valor, em inglês - Value 

Stream Mapping - (VSM) é uma ferramenta qualitativa de produção enxuta amplamente usada 

com o objetivo de eliminar desperdício.  

Utiliza-se símbolos gráficos (ícones) para documentar e apresentar visualmente a sequência e 

o movimento de informações, materiais e ações que constituem o fluxo de valor de uma empresa 

(WERKEMA, p. 25, 2011). Como mostra a Figura 03. 

 

Figura 03 – Simbologia do VSM. 

 

Fonte: ROTHER e SHOOK (2003) 

 

O mapeamento do fluxo de valor (VSM) é uma ferramenta capaz de representar visualmente 

todas as etapas envolvidas nos fluxos de material e informação na medida em que o produto 
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segue o fluxo de valor, ajudante na percepção do que agrega realmente valor, desde o fornecedor 

até ao consumidor (Rother & Shook, 2003). 

Um fluxo de valor é toda ação (agregando valor ou não) necessária para trazer um produto por 

todos os fluxos essenciais, da matéria-prima ao produto acabado, do fornecedor ao cliente. 

Segundo Mike Rother e John Shook (2003), o VSM é desenhado a fim de revelar as 

oportunidades de melhoria. O VSM do estado atual segue o caminho de um produto desde o 

pedido até a entrega, já o VSM do estado futuro desdobra as oportunidades de melhoria 

identificadas através do VSM do estado atual. 

De acordo com Werkema (2011), o VSM é utilizado para auxiliar na realização das atividades 

de entendimento do fluxo de valor de toda a organização, na identificação de etapas que geram 

valor e de pontos de ocorrência de desperdícios e na visualização dos relacionamentos entre 

atividades, informações e fluxos de material que exerçam impacto sobre o lead time. Após a 

construção do mapa do estado atual é realizado o planejamento e implementações de melhoria 

para construção do desenho do mapa do estado futuro, que devem seguir as seguintes 

atividades: 

a) Calcular o tempo takt com base no tempo de trabalho disponível nos processos 

mais próximos ao cliente. 

b) Definir se a produção expedirá diretamente para a entrega ao cliente ou para um 

supermercado de produtos acabados. 

c) Definir a parte do processo na qual o fluxo contínuo poderá ser adotado. 

d) Definir onde será necessário utilizar sistemas puxados com supermercados para 

controlar a produção dos processos seguintes. 

e) Definir o processo puxador, lembrando que todos os movimentos de materiais 

posteriores a esse processo deverão ocorrer em fluxo. 

f) Definir como o mix de produção será nivelado no processo puxador. 

g) Definir o incremento de trabalho (pitch) que será liberado uniformemente do 

processo puxador. 

h) Identificar as melhorias do processo necessárias para o alcance do estado futuro 

(uso de Kaizen, redução de setup, Poka-Yoke, ferramentas Seis Sigma entre 

outros. 
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5.3.3 Single Minute Exchange of Die  

De acordo com Werkema (2011) o método Single Minute Exchange of Die (SMED) é um 

método para diminuir o tempo necessário para troca da fabricação de um tipo de produto para 

outro (tempo de setup). Esse método tem por objetivo reduzir os tempos de troca para menos 

de dez minutos. Foi criado, nas décadas de 1950 e 1960 por Shigeo Shingo, consultor da Toyota 

que criou duas categorias de procedimentos de setup: 

a) Procedimentos internos – podem ser realizados somente quando a operação do 

equipamento é interrompida. 

b) Procedimentos externos – podem ser executados quando o equipamento está em 

movimento. 

A redução do tempo de setup tem como consequência lead times menores, resultando em uma 

redução de pedidos em atraso, melhorando assim a credibilidade da empresa. Além disso, a 

redução do tempo de setup proporciona um aumento de produtividade e redução dos índices de 

desperdícios. Além de melhorar o processo de preparação e fornecer uma redução no tempo de 

preparação (CAKMAKCI, 2009), o SMED proporciona uma maneira rápida e eficiente de 

alterar um processo de fabricação quando o produto deve ser modificado (BRAGLIA; 

FROSOLINI; GALLO, 2016b). 

 

5.3.4 Padronização 

A Padronização é o método usado para indicar os procedimentos para execução das tarefas de 

um processo, de modo que os resultados desejados possam ser alcançados e mantidos 

(WERKEMA, 2011). Nas palavras de Vicente Falconi Campos, a definição de Padronização 

não se limita ao estabelecimento (consenso, redação e registro) do padrão, mas inclui também 

a sua utilização (treinamento e verificação contínua da sua observação) (WERKEMA, 2011). 

Deve se padronizar e, assim, estabilizar o processo antes que o aperfeiçoamento contínuo possa 

ser efetuado (JEFFREY K, 2005).  

De acordo com Werkema (2011), o uso da Padronização traz diversos benefícios para a empresa 

como a melhoria da capacidade de realização das tarefas, facilidade de treinar novos 

operadores, melhoria e consolidação da segurança no trabalho e, redução da variação de tempo 

entre operadores. 
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5.3.5 Método 5S 

De acordo com Jeffrey (2005), o método 5S compreende uma série de atividades para eliminar 

perdas que contribuem para os erros, defeitos e acidentes de trabalho, criando um processo 

contínuo de melhoria do ambiente de trabalho. É um programa de educação organizacional que 

teve como base aspectos da cultura japonesa e hoje é amplamente utilizado pelas organizações 

do Ocidente, em particular nas organizações brasileiras (RODRIGUES, 2010).  

O 5S é um método cujo objetivo é promover e manter a limpeza e a organização das áreas de 

trabalho - tanto administrativas quanto de manufatura. A Figura 04 mostra a sigla 5S, derivada 

de cinco palavras japonesas que começam com a letra S (WERKEMA, 2011). 

Figura 04 - Método 5S 

 

Fonte: Adaptado de Moreira (2011) 

 

De acordo com Werkema (2011), a ferramenta 5S traz diversos benefícios para a empresa, 

como: aumento da produtividade, melhor atendimento aos prazos, redução de defeitos, aumento 

da segurança no trabalho e redução de material perdido. 
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Quadro 01- Significado LISTA 5S 

 

Significado do 5S  

Palavra Japonesa Tradução Significado 

Seiri Classificar Separar o necessário do desnecessário. 

Seiton Ordenar 
Organizar o necessário, definindo um 

lugar para cada item. 

Seiso Limpar Limpar e identificar cada item. 

Seiketsu Padronizar 
Criar e seguir um padrão resultante dos 

três primeiros S. 

Shitsuke Manter 
Estabelecer a disciplina para manter os 

quatro primeiros S ao longo do tempo. 

 

Fonte: Adaptado de Werkema (2011) 

5.3.6 Andon 

Para Silveira (2013), o Andon é uma forma de gestão à vista de ocorrências na linha de produção 

que podem ser apresentadas em forma de alerta sonoro ou representações visuais. 

Taiichi Ohno (1997), define Andon como sendo um sistema de suporte à discussão para o 

tratamento de problemas existentes no cotidiano das fábricas e evidencia a importância de 

promover a participação de todas as pessoas no processo de resolução de problemas e melhorias 

de processo. 

Segundo Werkema (2011), Andon é uma palavra japonesa que significa lâmpada, que mostra o 

status das operações em uma área da empresa (por exemplo, a quantidade de máquinas que estão 

em funcionamento) e indica quando acontece alguma anomalia (falta de matéria-prima, parada 

do equipamento, problema na qualidade do produto, entre outros). É um luminoso com linhas 

de números que correspondem às estações de trabalho ou máquinas. Um número se acende 

quando um problema é detectado, a luz se acende automaticamente, ou é acesa por um operador. 

Outro exemplo de Andon são as luzes coloridas, as luzes em vermelho sinalizam problemas, já 

a luz verde indica que a operação está ocorrendo normalmente. 
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5.3.7 Heijunka 

De acordo com Liker (2005), Heijunka é o nivelamento do plano de trabalho, um verdadeiro 

fluxo de trabalho enxuto equilibrado. Segundo Liker (2005), Heijunka é o nivelamento da 

produção em volume e em combinação do mix de produtos. Não fabrica produtos de acordo 

com os pedidos dos clientes, o que pode ser sazonal, mas toma o volume total de pedidos em 

um período e nivela-os para que a mesma quantidade e combinação sejam produzidas a cada 

dia.  

O objetivo do Heijunka é alcançar um fluxo progressivo de partes, a partir de um modelo 

mixado que fornece para um ou mais clientes em um fluxo contínuo de produtos diferentes 

(FURMANS, 2005). Slack et al. (2009, p. 467) definem Heijunka como a palavra japonesa para 

o nivelamento do planejamento da produção, de modo que o mix e volume sejam constantes ao 

longo do tempo.  

Os termos japoneses muri, mura e muda, são importantes para o trabalho enxuto, e todos se 

encaixam como um sistema. Atingir o nivelamento da produção é fundamental para eliminar as 

irregularidades, variações e inconsistência no sistema que prejudicam a busca pelo objetivo de 

adequação dos recursos e excelência nas operações realizadas, o mura, que, por sua vez, é 

fundamental para a eliminação do muri, que caracteriza pela sobrecarga ou a tentativa de 

extrapolar a capacidade natural dos recursos utilizados pelo sistema, tanto humanos quanto 

tecnológico e estruturais  e eliminação do desperdício, o muda que indica a existência de 

processos e atividades que não agregam valor ao produto ou serviço produzido, devendo ser 

eliminadas ou reduzidas ao máximo.   

 

5.3.8  Kanban  

De acordo com o Lean Enterprise Institue (2003) o Kanban é um dispositivo sinalizador que 

autoriza e dá instruções para a produção ou para a retirada de itens em um sistema puxado. O 

termo significa ‘sinal’ em japonês. Os cartões Kanban são simples cartões de papelão, contendo 

informações como nome, número da peça, fornecedor externo ou processo fornecedor interno, 

local de armazenamento e local do processo de consumo. O Kanban é usado para controlar um 

sistema puxado, isto é, um produto é fabricado ou um item é retirado somente quando um cartão 

Kanban assim o determinar. 

Para Liker (2005) utilizar o Kanban ajuda a monitorar e coordenar o uso e a reposição de peças 
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e ferramentas, organizando planos específicos para reposição, desenvolvendo regras para repor 

no momento certo e calculando a quantidade máxima de estoques, por exemplo. Segundo 

Werkema (2011), usar o sistema Kanban resulta na eliminação da necessidade de espera por 

novas instruções de trabalho, evita excesso de produção, reduz estoques e consequentemente 

reduz desperdícios. A utilização do Kanban possibilita a sintonia entre a gestão do estoque e a 

produção. Ele pode ser dividido em três tipos: 

a) Kanban de Produção: Informa ao processo anterior o tipo e a quantidade de 

produto a ser fabricado para repor o que foi consumido pelo processo posterior. 

b) Kanban de Sinalização: Autoriza que o processo anterior fabrique um novo lote 

quando uma quantidade mínima do produto é atingida. 

c) Kanban de Retirada: Indica o tipo e a quantidade de produto a ser movimentado 

e transferido para o processo posterior. 

 

5.3.9 Diagrama de Espaguete 

Uma ferramenta comumente utilizada e que segundo Benevides (2016) é de fácil compreensão, 

sendo muito útil no auxílio do estudo de layout. O Diagrama de Espaguete tem como finalidade 

a eliminação de desperdícios. Sua análise possibilita verificar excesso de movimentação que 

não agregam valor ao produto ou serviço. Tapping e ShuKer (2010) afirmam que o diagrama 

de espaguete consiste em traçar o caminho percorrido pelo material e/ou paciente em um layout 

específico, permitindo evidenciar e quantificar os desperdícios de movimentação e transporte. 

O Diagrama de espaguete ilustra de maneira clara os desperdícios envolvidos no transporte e 

movimentação que devem ser eliminados para que a operação seja mais enxuta (GASTINEAU, 

2009). Possibilita medir o nível de eficiência do mesmo, que se dá através do número de linhas 

traçadas na planta e otimização do layout gerando uma maior eficiência no fluxo. Quanto maior 

o número de linhas, mais tempo se perde e, logo, menos eficiente é a área estudada. O diagrama 

de espaguete é usado, geralmente, em conjunto com outras ferramentas de melhoria, como o 

VSM, SMED e o 5S.  

https://www.citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line/
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Figura 05- Diagrama de Espaguete 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

5.3.10   Cronoanálise  

De acordo com Almeida (2009) a cronoanálise é uma técnica onde é realizada a medição dos 

tempos de um determinado trabalho com condições pré-determinadas, tendo o objetivo de 

encontrar o tempo eficaz para concretizar o trabalho conforme as especificações exigidas. A 

cronoanálise utiliza a cronometragem como instrumento principal de medição, sendo este o 

método de observação mais empregado na indústria (MARTINS, 1999; FRANCISCHINI, 

1998). 

Assim, por meio da cronometragem, calcula-se o tempo que um operador qualificado, 

trabalhando em ritmo normal, executa seu trabalho sem dificuldade (BARNES, 1977). 

Takashina (1999) afirma que os indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos 

processos das organizações e, neste contexto, a cronoanálise é uma base para o controle das 

diversas etapas do processo produtivo, fornecendo o parâmetro inicial, que é o tempo padrão, 

para análises e indicadores da produtividade e qualidade. 

 

6 METODOLOGIA 

Para melhor compreensão do estudo foi realizado um estudo de caso com aplicação das 

ferramentas e metodologias LM. Segundo Hartley (1994), estudo de caso consiste em uma 

investigação detalhada de uma ou mais organizações ou grupos dentro de uma organização, 

com vistas a prover uma análise de contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em 

estudo.  

O estudo de caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada investigativa, 
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na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a solução de problemas sociais 

(BOAVENTURA, 2004). O estudo Caso, para Yin (2001), é uma estratégia de pesquisa que 

busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Por fim, o estudo de caso 

apresenta como característica a realidade como fonte direta de informações e observações. 

Proporciona contato direto do pesquisador com a situação em que está sendo analisada 

(CHAROUX, 2006).  

O desenvolvimento do estudo sob o ponto de vista de seus objetivos se dá através da pesquisa 

exploratória, que tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que será 

investigado, possibilitando sua definição e seu delineamento, facilitando a delimitação do tema 

da pesquisa, orientando a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses. A pesquisa 

exploratória, segundo Malhotra (2001, p.105), tem como principal objetivo o fornecimento de 

critérios sobre a situação-problema enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão.  Para (GIL, 

2002), a pesquisa exploratória tem por objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e 

proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Constitui a primeira etapa de um estudo 

mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser 

aplicada em estudos iniciais para se obter uma visão geral acerca de determinados fatos.  

Em relação a forma de apresentação esta pesquisa é de uma abordagem quantitativa, 

caracterizada por usar técnicas e ferramentas estatísticas como principal meio de análise dos 

dados obtidos, e qualitativa onde o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. 

 

7 COLETA DE DADOS 

Para desenvolvimento do projeto, foi necessário planejamento, definição de metas, desafios, 

medição de tempos e mapeamento dos processos operacionais da empresa. 

Foi aplicado na empresa Usivale o projeto para melhoria do fluxo produtivo, para categorização 

de estoques e determinação de quais os produtos mais importantes da empresa. Definiu-se o 

modelo de negócio para os itens que possuía maior volume, frequência e retorno financeiro. 

Foram identificados 80 itens, através da análise de gráficos e indicadores, conhecimento da taxa 

de ocupação da capacidade instalada para estes itens e a capacidade disponível para os itens 

não-previsíveis, dimensionamento dos supermercados de MP (Matéria Prima), WIP (Product 

in Process) e PA (Produto Acabado), nivelamento de produção e aplicação das ferramentas 
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lean.  

Foram aplicadas as seguintes etapas: 

a) Definição das premissas do projeto; 

b) Estudo de layouts, revisão do layout atual (medições e desenhos realizados em 

software). Projeto de layouts futuros como fluxo contínuo; 

c) Separação de produtos, por família de produtos Usivale; 

d) Mapeamento dos fluxos produtivos de informação e de materiais atual versus futuro. 

e) Filmagens e cronoanálises industrial da fabricação e montagem, definição das 

atividades que agregam valor, que não agregam valor, mas não são elimináveis e, 

atividades que não agregam valor, os desperdícios. 

f) Aplicação do fluxo contínuo de produção, kaizen e ferramentas lean. 

g) Balanceamento e nivelamento de produção, mudança do sistema empurrado para o 

sistema puxado de produção e empresa com cultura lean presente. 

Após a definição do projeto com o objetivo de solucionar os problemas enfrentados pela Usivale 

foram definidas a aplicação das ferramentas 5S, Andon, Diagrama de Espaguete, Nivelamento 

de Produção, Kaizen, mudança do layout e VSM futuro. Essas ferramentas aplicadas foram 

consideradas de simples aplicação e com potencial de trazer grandes resultados para o setor. 

 

7.1 MÉTODO 5S 

A empresa analisou o seu estado atual e realizou um diagnóstico das necessidades de mudança. 

A partir da coleta de dados foram realizadas observações por meio dos registros de fotos e 

análises no ambiente, onde é possível perceber pela figura 06 o quanto o ambiente estava 

desorganizado, sem padronização, MP no chão, com muita sucata espalhada, sujeira e com 

poluição visual. 
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Figura 06 – Imagem antes da aplicação do 5S 

       

Fonte: Usivale, 2018 

 

7.2 LAYOUT ATUAL   

O layout utilizado pela Usivale é o layout funcional, figura 07, as peças compartilham das 

mesmas máquinas sendo separadas por função, havendo estoques intermediários desnecessário, 

é um layout que depende muito das habilidades dos operários. Possuía um fluxo desordenado, 

com muita necessidade de movimentação e tempo de espera, não havia um estudo de 

mapeamento dos processos, disposição espacial dos equipamentos, as peças circulavam muito 

pelo chão de fábrica, possuia alto custo de fabricação por unidade, e a divisão das áreas de 

produção não facilitava os processos e fluxo de informações e materiais, resultando em baixa 

produtividade. 

Figura 07 – Layout atual 

 

Fonte: Usivale, 2018 
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7.3 DIAGRAMA DE ESPAGUETE 

O Diagrama de Espaguete, figura 08, foi criado a partir de análises e medições de todo caminho 

necessário para produzir um produto considerado importante para empresa, tanto em volume 

quanto em retorno financeiro, o carro gaiola TSC40. 

 

Figura 08 – Diagrama de Espaguete 

 

Fonte: Usivale, 2018 

Com as análises feitas do Diagrama de Espaguete chegou se a conclusão, que havia um excesso 

de movimentação, onde foram gastos 4.2km para produção do produto final e que o layout atual 

precisava de novas combinações, afim de obter um fluxo de comunicação entre as atividades e 

tornar o trabalho mais eficiente. Era possível e necessário melhorar a utilização da área 

disponível, a acessibilidade, facilitar a gestão das atividades, facilitar a movimentação, permitir 

o máximo rendimento da produção, no menor tempo possível e na menor distância entre 

processos e materiais até a obtenção do produto final.  

 

7.4 VSM ATUAL 

 

O VSM atual foi visto como o ponto inicial para reconhecer os desperdícios e identificar suas 

causas. Através do mapeamento foi possível identificar as fontes de desperdício, tornar as 

decisões sobre o fluxo visíveis e oferecer um conjunto de diretrizes para a análise de possíveis 

melhorias. 

Com a adoção do sistema de ME (Manufatura Enxuta) e a utilização de ferramentas com foco 

em eliminação de desperdícios e otimização de recursos produtivos, pode-se mapear o fluxo 

que mostra a cadeia de valor da empresa, identificando oportunidades de melhoria e realizando 

planos de ação de forma colaborativa, visando à melhoria continua dos processos. 
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O mapeamento deve ser iniciado em uma família de produtos e depois ser estendido às demais 

linhas de produção (ROTHER E SHOOK, 2003). Na Usivale o mapeamento foi montado com 

um mix de 265 produtos. Em seguida foram cronometrados os tempos totais de processamento 

por setor. Já as informações sobre a demanda foram coletadas no departamento comercial. 

Característica dos produtos do Mix: 

a) Produtos: conjunto base, carro gaiola, caixa de capacitor, puxador, centelhador de aço 

inox, chave de contato, kit caldeiraria, outros. 

b) Matéria prima: chapas de aço inox, barras/tarugo inox/fofo, fundidos, metalon, nylon e 

insumos. 

c) Características variáveis: dimensão (tamanho), peso, tipo de MP, formato, aplicação, 

tempo de execução, outros. 
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Figura 09– VSM atual 

 

Fonte: Usivale, 2018 
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Os processos da Usivale para a família de produtos envolvem o corte a laser da chapa de metal, 

seguido da dobra e solda da chapa, remoção do excesso da solda que seria o acabamento, e 

subsequente a montagem final. Nesse cenário as compras, preparações, componentes, 

subconjuntos, operações, processos e montagem final eram dependentes um do outro e 

dependentes da disponibilidade e atendimento ao lead time da operação (OP’s competem pelos 

recursos). 

A Usivale recebe pedidos diário dos clientes, consequentemente o departamento comercial 

entrega pedidos diariamente para o controle de produção. Para conseguir atender a demanda o 

mais rápido a produção começa com um estoque de 7770 peças, que passa pelos processos 

através de uma demanda empurrada. 

Com a construção do estado atual do VSM, concluiu se que o LT de todo o processo equivale 

a um total de 61,68 dias. Dos processos apresentados acima, nota-se que o processo de 

montagem apresenta um tempo de ciclo alto, sendo identificado como o gargalo da produção, 

portanto considera-se viável uma proposta de melhoria nesse processo. Existem desperdícios 

de tempo, ausência de procedimentos padronizados, ausência de controle de estoque, ausência 

de manutenção de limpeza e organização. 

O setor da expedição remove as peças do galpão de produtos acabados e os organiza para 

entrega via caminhão para o cliente.  A programação de entregas é feita diariamente, em média 

de 175 peças/dia, sendo assim o ponto de programação diária, são feitas em todos os processos, 

desde o setor de almoxarifado à montagem.  

Os operadores de produção são responsáveis pelo abastecimento de matéria-prima como:  Peças 

ferramentais, componentes e equipamentos auxiliares de trabalho, eram responsáveis também 

pela movimentação do WIP, pelos deslocamentos constantes até mesas, carrinhos e outras áreas. 

Muitos desses itens eram compartilhados representando grande deslocamento e perdas de 

movimentação, transporte e espera ocasionando assim um lead time excessivo. 

Uma das causas do lead time excessivo, era o tempo de setup, como mostra a figura 10, 65% 

do setup é interno (operações que podem ser realizadas somente quando a máquina está parada), 

enquanto 35% do setup é externo (operações que podem ser realizadas quando a máquina está 

em funcionamento). 
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Figura 10– Setup 

 

Fonte: Usivale, 2018 

 

É possível observar na figura 11, que a empresa possui atividades que não geram valor 

agregado, tentar reduzir aquelas que são necessárias, já que não podem ser eliminadas, e 

eliminar os desperdícios, visto que esses não acrescentam em nada ao produto.  

 

Figura 11– Taxa de Agregação de Valor 

 

Fonte: Usivale, 2018 

 (AV) Atividade que agrega valor: Melhorar e manter.  

 (SAV) Atividade que não agrega valor, mas necessária: Reduzir ao máximo (compras, 

preparações, setups, métodos, quantidades de produção, compartilhamento de recursos, atrasos 

de programação). 

 (NAV) Atividade que não agrega valor: Eliminar o quanto antes (esperas, 

desbalanceamentos, transportes, quebras de máquinas, falhas, falta MP, movimentações, 

defeitos, etc). 

35%

65%

Setup´s de Corte Lazer, Corte Guilhotina, Serras, Dobras, 

Usinagem e etc.

Setup Externo Setup Interno

25%

35%

40%

Taxa de Agregação de Valor
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8 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Com o VSM atual foi possível uma melhor visualização das atividades que agregam valor e as 

atividades que não agregam valor ao produto, foi possível identificar os desperdícios ao longo 

do processo produtivo e com isso implementar melhorias em todo processo. 

 

8.1   MÉTODO 5S  

Conforme mostram as figuras 12 e 13, percebe-se que após o início do método 5S foi feito uma 

limpeza no local, descarte de materiais desnecessários, pallets e prateleiras foram instalados 

para uma melhor padronização, obteve uma maior agilidade no requerimento de materiais e os 

desperdícios foram reduzidos. Foi observado também que os estoques e custos de materiais 

parados ou inutilizáveis, tais como peças de reposição e estoques paralelos, foram minimizados. 

 
Figura 12 – Aplicação do 5S 

    

Fonte: Usivale, 2019 
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Figura 13 – Aplicação do 5S 

 

Fonte: Usivale, 2019 

8.2 ANDON 

Na Usivale foram utilizadas o Andon de três cores: verde, amarelo e vermelho, figura 14. A cor 

verde significa que a máquina está operando, amarela quando está realizando setup e por fim o 

vermelho indica quando a máquina está parada. Desse modo, por meio de um sistema de sons 

e um código de cores, o andon sinaliza para o operador a existência de alguma falha, ou parada 

de máquina. O fornecimento de sinalização de falhas no processo, mantém o operador 

informado das condições da linha. Este, então, pode intervir imediatamente paralisando o 

processo e evitando problemas nas etapas seguinte do processo.  

Figura 14 – Instalação do Andon na máquina de Corte a Laser 

 

Fonte: Usivale, 2019 
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8.2 APLICAÇÃO DE UM NOVO LAYOUT 

Uma das ações propostas no projeto foi a alteração do layout atual da empresa Usivale, figura 

15. A mudança de layout foi baseada na disposição das máquinas e os fluxos de pessoas, bem 

como o de materiais e produtos, fatores que influenciam na eficiência do processo. Foi proposto 

a alteração para otimizar o processo, afim de eliminar o transporte, reduzindo a necessidade de 

deslocamento. Onde houve a diminuição da movimentação desnecessária, devido a 

aproximação de setores dependentes, redução das distâncias do transporte de materiais, 

facilidade para supervisão, movimentos racionalizados, redução de estoques, aumento da 

eficiência da linha de produção, melhor organização e possibilidade de um fluxo contínuo. 

Outras melhorias foram alcançadas com o novo layout, como: 

a) Estoque controlado, prateleiras identificadas; 

b) Criação do setor de montagem e acabamento separadamente; 

c) Criação um setor específico e interligado de embalagem e expedição; 

d) Operações sequenciais aproximadas, redução de perdas por movimentação; 

e) Reposicionamento das áreas de recebimento de MP e de expedição; 

f) Espaço ajustado do posto de trabalho sem perda de espaço; 

g) Estoque de chapas verticalizadas em carrinhos, para melhor organização e visualização; 

h) Estaleiros móveis com uso de trilhos e motor ou adaptação para ser empurrado e puxado 

pela empilhadeira. 
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Figura 15 - Novo layout 

 

Fonte: Usivale, 2019 
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8.2 KANBAN 

O método utilizado foi baseado nos cartões kanban para o controle do fluxo de materiais no 

processo produtivo da empresa. 

Foi desenvolvido um kanban de produção personalizado para a Usivale, modelo de “caixa cheia 

x caixa vazia”, que funciona da seguinte forma: 

a) 1ª caixa: equivale ao lote de cobertura (em prazo) conforme nivelamento. 

b) 2ª caixa: Lead time de reposição + estoque de segurança. 

Ou seja, o prazo de encher a 1ª caixa quando vazia é equivalente em tempo de consumo, da 2ª 

caixa conforme demanda. Figura 16. 

I. O cartão Kanban é mantido junto ao contenedor quando estiver cheio.  

II. O cartão Kanban vai para o quadro quando o consumidor requisita os produtos do 

contenedor, deixando este vazio para reposição. O cartão no quadro indica ao produtor 

que os itens já podem ser produzidos; 

III. O produtor fabrica os itens conforme informações contidas no cartão kanban, como 

quantidade, descrição, lote, status e o cartão retorna para junto do contenedor. Figura 

16. 

 

Figura 16 - Método Kanban  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Usivale, 2019 



33 
 

 

 

 

Figura 17 - Cartão Kanban 

 

Fonte: Usivale, 2019 

8.3 HEIJUNKA 

Para o cálculo do nivelamento da produção, foi utilizado o tempo total disponível para 

realização de setup dividido pelo tempo dos setup’s, chegando a quantidade de setup’s 

possíveis. Onde confrontado com o mix de produtos a produzir, definiu o nivelamento de 

produção, ou seja, o tamanho dos lotes e quantidade de setup´s a serem realizados por cada 

item. 

Com o resultado apresentado e análise da capacidade atual da Usivale, concluiu-se que é 

necessário lote quinzenal, quantidade equivalente à média mensal do quadrimestre. 
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Figura 18 – Nivelamento de produção 

 

 

Fonte: Usivale, 2019 

 

8.4 APLICAÇÃO DO VSM FUTURO 

 

Para desenhar o VSM do estado futuro foram analisadas as questões-chave conforme Rother e 

Shook (2003). Foi realizado o VSM correspondente ao mapa do estado atual exemplificado. 

Tendo como ponto de partida o VSM do estado atual foram aplicadas diretrizes para a 

construção de melhorias dos processos, de modo a viabilizar a introdução do fluxo contínuo ou 

o nivelamento do mix e do volume de produção Nesse sentido, analisou-se o lead time e o tempo 

de processamento. Alguns critérios foram escolhidos para que fosse possível estabelecer um 

novo VSM com base na melhoria dos indicadores avaliados, são eles: disposição do layout e 

seu fluxo de produção; sequenciamento do fluxo no arranjo físico; distribuição e níveis de 

estoque intermediários. 

A primeira etapa para construir o VSM futuro foi o cálculo do tempo takt com base no tempo 

de trabalho disponível: 

Jornada:  1 turno (508 MIN/DIA/MOD) 

396 itens/dia (média de produção período informado) 
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𝑇𝐾 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑑𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 ÷  𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑇𝐾 = 508 × 60𝑠 ÷ 396 

𝑇𝐾 = 30480 ÷ 396 

𝑇𝐾 = 76,97𝑠 

 

Assim obteve o ritmo para itens acabados na produção. Definiu-se produzir para supermercado 

de produtos acabados, 5 itens de produto acabado, devido a necessidade de estoque. Foi adotado 

o fluxo contínuo nos processos que possuem uma linha de produção com fluxo.  

Onde o fluxo não foi possível, foi adotado o sistema puxado com supermercados, ou seja, os 

produtos são basicamente feitos sob encomenda e o estoque total do sistema é minimizado. 

O processo puxador foi definido onde o fluxo foi interrompido, de trás para frente, sendo assim 

o ponto definido foi o setor de expedição, ele é o setor que recebe a programação diária de 

pedidos. 

Por fim foi analisada as melhorias necessárias no processo, como fluxo contínuo, padronização 

dos processos, redução de estoques, redução do lead time, entre outros. Análise dos 8 

desperdícios lean que poderá ser eliminado, entre eles a superprodução, espera e movimentos 

desnecessários, e quais das ferramentas lean poderá ser aplicada.  
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Figura 19 - VSM futuro 

 

Fonte: Usivale, 2019 
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Foi desenhado um VSM do geral, ou seja, de todos os 80 itens que foram definidos no mix, que 

são os itens de maior volume, faturamento e frequência fornecidos pela empresa, esses itens 

possuem as operações compartilhadas entre as famílias de produto. Devido ao fato de ser para 

todos os 80 itens e para todos os clientes, o takt e TAV é geral, ainda não foi calculado um 

específico para cada item. 

Foi utilizado a sistemática do cartão Kanban de Produção, que é usado quando o supermercado 

é perto ou dedicado a operação. Entre o setor do almoxarifado e corte a laser a operação é 

dedicado, é feita a retirada completa. 

O tempo para conseguir repor os estoques de segurança que foram criados, é de 15 dias. Com 

a quantidade produzida consegue-se atender a demanda em 15 dias.  

No cenário futuro as preparações, componentes, subconjuntos e montagem final tornam-se 

simultâneos e independentes um do outro graças aos supermercados, onde quando se está 

produzindo para “A”, “B” está garantido abastecimento. Possui um estoque de segurança de 

sete itens de MP. 

Foram identificadas algumas melhorias adicionais: 

a) Estabeleceu-se um estoque controlado (prateleiras identificadas) de “itens sobras” 

cortados com padrões dimensionais classificados nos carrinhos, que primeiro são 

consultados para abertura de OP’s; 

b) As áreas de armazenagem de estoque, os supermercados, e WIP identificados com as 

marcações e códigos/descrições no piso (para pallet´s ou estrados); bem como os 

recursos de armazenagem para os itens em prateleiras, porta-pallet´s, carrinhos, 

estaleiros; 

c) Foi demarcado corredores e áreas produtivas, identificando para cada área com as placas 

correspondentes, entradas e saídas de material, nome do setor, itens em quarentena, 

descartes, etc. 

d) Controle mais eficiente, com uma maior acuracidade e melhora do fluxo. 
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Quadro 02- Análise dos Resultados 

 

Fonte: Usivale, 2019 

 

Figura 20 – Lead time atual x Lead time futuro 

 

Fonte: Usivale, 2019 
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9 CONCLUSÃO 

 

As organizações estão em constante busca por ganhos de competitividade e redução dos 

desperdícios. Para que as empresas sobrevivam em um mercado competitivo é necessário 

constantemente a busca pelo aperfeiçoamento nos processos produtivos para alcançar produtos 

de qualidade com bons preços, sem perder a lucratividade para a sobrevivência do negócio. Os 

conceitos e ferramentas do STP, estão cada vez mais sendo utilizados com a finalidade de 

aprimorar processos e eliminar desperdícios. 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar através da aplicação das ferramentas LM as 

melhorias e reduções de perdas obtidas em um processo fabril. Tal resultado foi alcançado por 

meio da utilização de ferramentas que permitiram alcançar resultados positivos no processo. 

 O estudo desenvolvido visou à melhoria do fluxo produtivo de acordo com a redução dos 

desperdícios da filosofia lean manufacturing, em uma linha de produção em uma empresa de 

estamparia e usinagem. Os resultados obtidos da aplicação da sistemática VSM na empresa 

Usivale mostraram que com o fluxo de valor atual, foi possível eliminar atividades 

desnecessárias, como a superprodução, movimentação e transporte, e sincronizar melhor os 

fluxos de suprimento e demanda.  

Para a organização a mudança proposta no layout com a implantação do fluxo continuo de peças 

facilitou a movimentação de operadores, reduziu distâncias, juntamente com a aplicação do 5S, 

a área ocupada de 3.800 m² passou a ser 3.250 m², tendo uma redução de -15%, e tornou o 

ambiente mais agradável visualmente. Com a padronização de processos foi possível reduzir 

tempos de espera e aumentar a produtividade de 9 pçs/homem/dia para 12 pçs/homem/dia, 

dando mais satisfação aos clientes e tornando a empresa mais lucrativa, pontos estes, 

necessários para empresas de sucesso da atualidade. Os estoques de produtos em processos e 

de produtos acabados foram reduzidos devido ao menor tempo de lead time, tornando assim 

um estoque controlado. O lead time que era de 61,68 dias, passou a ser 15 dias. Com um menor 

lead time, pode reduzir o número de mão de obra, eliminando sete colaboradores, diminuindo 

assim o custo. 

 Em relação ao que foi apresentado, pode-se concluir que com a utilização do conceito LM 

possibilitou que a empresa evitasse atrasos nas entregas, elevasse o nível de qualidade dos seus 

produtos e de seus processos, e consequentemente sua competitividade. 
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“Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas.

Isso é perfeitamente aceitável, eles são a abertura para achar as que estão certas.”

(Carl Sagan)



RESUMO

O presente trabalho aborda os conhecimentos de Mapeamento de Processos aliados a outras
ferramentas, embasando-se nas definições e abordagens de autores clássicos. Para aplicação
desses conceitos foi realizado um estudo de caso em uma lanchonete do municı́pio de Santa Rita
do Sapucaı́–MG. Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi realizar o mapeamento de
processo para melhorar o processo produtivo a fim de identificar processos crı́ticos passı́veis
de melhorias de uma lanchonete de pequeno porte. Com o auxı́lio das ferramentas: de Mapa
de Processo, 5S, Diagrama de Árvore de Melhoria, Fluxograma, Brainstorming, Ishikawa,
Cronoanálise e Cartas de Controle para análise dos dados, foi possı́vel fazer um detalhamento do
processo como todo e encontrar o gargalo da produção e propor melhorias. Foram apresentadas
sugestões para a melhoria da eficiência produtiva, alteração do layout da cozinha, adequações
nos postos de trabalhos e instruções para uma melhorar organização na produção de lanches.
Ao final, constatou-se a relevância e atualidade da gestão de Processos na identificação dos
principais problemas e o entendimento de que algumas pequenas melhorias podem trazer grandes
mudanças ao processo.

Palavras-chaves: Mapeamento de processo. Gerenciamento de processos. Lanchonete.



ABSTRACT

The present work approaches the Process Mapping knowledge allied to other tools, based on the
definitions and approaches of classical authors. To apply these concepts, a case study was carried
out in a cafeteria in Santa Rita do Sapucaı́ - MG. Thus, the objective of the present research
was to perform the process mapping to improve the production process in order to identify
critical processes that could be improved in a small diner. With the help of Process Mapping, 5S,
Improvement Tree Diagram, Flowchart, Brainstorming, Ishikawa, Chronoanalysis and Control
Charts for data analysis, it was possible to detail the process as a whole and find the production
bottleneck and propose improvements. Suggestions were presented for the improvement of
the productive efficiency, alteration of the kitchen layout, adjustments in the workstations and
instructions for a better organization in the production of snacks. In the end, it was found the
relevance and timeliness of process management in identifying the main problems and the
understanding that some small improvements can bring major changes to the process.

Keywords: Process mapping. Process management. Snack bar.
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1 INTRODUÇÃO

Os hábitos de alimentação do brasileiro vêm mudando a décadas, o consumo de fast-food

teve um grande aumento nos últimos anos devido à nova rotina dos brasileiros onde cada vez

mais os consumidores têm procurado alimentos práticos e rápidos. A cada dia que passa o

mercado de food service, onde se enquadra os lanches fast-food, vem crescendo. Conforme dados

apresentados pela Associação Brasileira de Indústria de Alimentos - ABIA, o crescimento deste

mercado no Brasil chegou a 246,2% nos últimos 10 anos, com mais de 1,3 milhão de pontos de

vendas de refeições no Paı́s (ABIA, 2018).

Atualmente com a competição acirrada requer que as empresas tenham um alto compromisso com

a redução de custos e na eliminação de desperdı́cios. Portanto, é muito importante a identificação

de quais são os pontos crı́ticos do processo produtivo de uma organização que possibilitem as

melhorias mais significativas para obter vantagens competitivas com relação aos concorrentes,

sendo assim, estratégico para o negócio (ABIA, 2018). Com base nessa necessidade é que o

uso de técnicas de Mapeamento de Processo podem ser úteis para a diminuição de tempo de

processo e aumento de produtividade.

Os processos e as atividades são os meios de agregação de valores aos produtos e serviços

para o atendimento dos clientes. O mapa de processos é uma ferramenta gerencial analı́tica e

de comunicação que têm como objetivo a melhoria contı́nua ou a implantação de uma nova

estrutura (CORREIA et al., 2002).

O mapeamento de processos pode mostrar oportunidades de melhoramento que permitem a

redução de custos, a redução de falhas e melhoramento do desempenho da organização (SLACK

et al., 2016). Este projeto tem por objetivo desenvolver um estudo sobre o processo de produção

de lanches da lanchonete Xiko’s Lanches e propor melhorias visando à excelência na prestação

dos serviços.

A presente pesquisa busca aplicar as ferramentas do ciclo DMAIC (Define, Measure, Analyze,

Improve e Control), tais como: Mapa de processo, Árvore funcional de melhoria, brainstorming,

Ishikawa, Cronoanálise e Fluxograma numa lanchonete de pequeno porte. O objeto de estudo

será a produção de lanches devido esta ser a maior parte do faturamento da empresa.
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1.1 JUSTIFICATIVA

No Brasil existem poucas informações organizadas e acessı́veis sobre prestadores de serviço

no setor alimentı́cio de lanchonetes de pequeno porte. No mercado atual, as empresas menos

eficientes acabam perdendo competitividade por isso que o conhecimento e a sistematização dos

processos da produção de lanches são fundamentais tanto como base para uma otimização de

processos quanto para uma maior satisfação dos clientes (CORREIA et al., 2002).

A empresa a ser estudada apresenta como um dos principais problemas: a deficiência no tempo

de produção, causando insatisfação dos clientes, baixa na produtividade e redução dos lucros.

Com este estudo pretende-se reduzir o tempo padrão de produção de cada lanche, melhorando

a satisfação dos clientes. Busca-se reforçar a importância da aplicação do mapeamento e da

cronoanálise para melhoria dos processos de produção da empresa, com intuito de a aumentar

sua produtividade e conhecer os tempos e processos gastos nas atividades analisadas.

Justifica-se este estudo, pois o mapeamento de processo poderá auxiliar a lanchonete na busca de

eficiência, eficácia e na utilização dos seus recursos fı́sicos, humanos e materiais.

1.2 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo realizar o mapeamento de processo para melhorar o processo

produtivo a fim de identificar processos crı́ticos passı́veis de melhorias de uma lanchonete de

pequeno porte.

1.2.1 Objetivos Especı́ficos

a) Sugerir instruções para padronização do processo para potencializar a capacidade produtiva

da empresa;

b) Mapear o processo com o intuito de melhorar as condições de trabalho;

c) Sugerir melhorias para reduzir o tempo de produção.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 DEFINIÇÕES

2.1.1 Produto

Segundo Kotler e Armstrong (2008), produto é qualquer coisa que possa ser ofertada a um

mercado para aquisição ou consumo que tem objetivo satisfazer um desejo ou necessidade do

consumidor. Produtos não são apenas bens tangı́veis podem ser também objetos fı́sicos, serviços,

pessoas, locais, organizações, ideias ou combinações de elementos. Chiavineto (2014) define a

classificação dos produtos como:

a) Bens de consumo: são produtos fı́sicos tangı́veis que são destinados direto e indiretamente

ao consumidor final. Podem ser divididos em bens duráveis, perecı́veis e semiduráveis;

b) Bens de produção ou bens de capital: são bens utilizados para produção de outros produtos

ou serviço, como máquinas, equipamentos industriais e caminhões.

2.1.2 Serviço

Kotler e Armstrong (2008), define que serviço são produtos intangı́veis que consistem em

atividades, benefı́cios ou satisfações ofertadas para vendas serviços. Complementado a definição

de serviços, Chiavineto (2014) define que serviços são atividades especializadas que as empresas

oferecem ao mercado. São produtos intangı́veis que podem assumir uma enorme variedade de

caracterı́sticas e de especializações.

2.1.3 Processo

Segundo Wildauer (2015), processo é um conjunto de atividades sequencial e ordenada que

devem ser executadas para transformar uma entrada em algo útil (uma saı́da) que atenda

especificações predefinidas.

2.2 MAPEAMENTO DE PROCESSO

O gerenciamento de uma organização tem como objetivo deixar claro os seus processos e a sua

estrutura organizacional. A ferramenta utilizada para entender os processos é o seu mapeamento,
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o qual tem uma melhor representação visual das atividades por meio de etapas da organização,

o que facilita uma identificação de oportunidades de melhoria e a simplificação das atividades.

Com aplicação da técnica de mapeamento é possı́vel otimizar o trabalho, simplificar operações e

agilizar as sequências de operações (ALBERTIN; PONTES, 2016).

Segundo Slack et al. (2009) para-se ter um melhor entendimento do processo deve-se levar em

contas as seguintes definições:

a) Tempo de ciclo = tempo médio entre unidades de recurso de saı́da emergentes do processo;

b) Tempo de atravessamento (tempo para mover uma unidade de recurso ao longo de todo o

processo) = trabalho em processo x tempo de ciclo;

c) Eficiência percentual de atravessamento = 100 x (conteúdo de trabalho/tempo de atraves-

samento);

d) Eficiência de valor de agregado = tempo da atividade que agrega valor/tempo de atravessa-

mento.

Segundo Slack et al. (2016), o mapeamento de processo é necessário para expor a realidade do

comportamento do processo, pois é possı́vel visualizar os mesmos de forma clara e objetiva,

representando a sua entrada, saı́da e ações. Segundo Correia et al. (2010), diversas técnicas são

utilizadas na representação para construir modelos de processos que auxiliam a elaboração de

diferentes tipos de mapas. O mapeamento segue as seguintes etapas:

a) Definição das etapas e dos clientes dos processos, os mais importantes inputs e outputs e

dos colaboradores envolvidos no fluxo de trabalho;

b) Entrevistas com as pessoas responsáveis nas atividades dentro do processo e estudo dos

documentos disponı́veis;

c) Elaborar modelos com base na informação coletada e revisão passo-a-passo.

2.2.1 Mapa de Processo

O objetivo do mapa de processo é registrar todas as fases do processo de forma simples, de

fácil visualização e compreensão, esse registro é feito através de sı́mbolos padronizados como

operações, armazenamento, transportes, inspecções, esperas e estoques (CORRÊA; CORRÊA,

2016). Segundo Correia et al. (2010), o mapeamento de processo utilizando a ferramenta de

mapa de processos é realizado através dos seguintes passos:
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a) Reconhecimento dos produtos e serviços e seus pertinentes processos. O inı́cio e o fim dos

processos são nomeados nesta etapa;

b) Associação de informações e preparação;

c) Modificação dos dados em interpretação visual gargalos, desperdı́cios, demoras e repetição

de trabalhos. Depois de realizar as etapas é preciso documentar todas as atividades, há uma

normatização das funções através de sı́mbolos que são associados em cinco categorias.

A Figura 1 apresenta as simbologias utilizadas para mapa de processos e seus significados.

Figura 1 – Simbologia do Mapa de Processo

Fonte: Adaptado de Corrêa e Corrêa (2016).

Segundo Slack et al. (2009) realizando um mapeamento, é fácil identificar os pontos importantes,

como:

a) Etapas que não agregam valor e que agregam;

b) As principais entradas/parâmetros de processo (X’s);

c) Os requisitos das saı́das/entregas do processo (Y’s).
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2.2.2 Fluxograma

A ferramenta fluxograma, segundo Wildauer (2015), é uma representação gráfica de todo o

processo, que permite uma compreensão do fluxo antes do melhoramento. Ele busca apresentar

um processo passo a passo, conseguindo registrar o maior número de informações importantes.

Oliveira (2013b), define o fluxograma como um gráfico universal, utilizando de diferentes

formas geométricas representativas, apresenta a sequência de um trabalho de forma analı́tica,

caracterizando as operações, os responsáveis e unidades organizacionais envolvidas. Elucidando

várias etapas de processos, facilitando o entendimento, a identificação de gargalos e de pontos

de melhoria.

Segundo Slack et al. (2016), a ferramenta fluxograma pode apresentar oportunidade de melhorias

demostrando os mecanismos internos ou funcionamentos de uma operação e identificação de

problemas. A Figura 2 mostra as simbologias do fluxograma utilizadas para mapeamento de

processos, seus significados e quando utilizá-las.

Figura 2 – Simbologia Fluxograma

Fonte: Adaptado de Slack et al. (2016).
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2.3 CRONOANÁLISE

Segundo Toledo (2004), a cronoanálise tem sua origem no estudo de tempos e métodos. Ela define

parâmetros tabulados de várias formas, coerentemente, culminando no melhor planejamento

e racionalização industrial. É uma técnica de medição dos tempos que busca o tempo padrão

que determina um tempo de produção onde o analista o utilizará na determinação de parâmetros

relativos à produtividade e da qualidade.

Cronoanálise é uma ferramenta utilizada para cronometrar e analisar o tempo que o colaborador

levar para realizar tal atividade. Com isso é possı́vel saber o tempo que gasta somando com

a tolerância para suas necessidades fisiológicas e com possı́vel causa inesperada quebras de

maquinários. A cronoanálise mostra a real capacidade do operador e também a separação dos

setores (OLIVEIRA, 2013a). Segundo Barnes (1977), os passos que define a realização da

Cronoanálise são: obter e registrar as informações sobre a operação, dividir a operação em

etapas, observar e registrar o tempo gasto pelo operador, determinar o número de ciclos a serem

cronometrados, avaliar e analisar os tempos coletados.

A cronoanálise é definida por Swann apud Almeida (2009) como uma técnica de medição dos

tempos e taxas para um trabalho especı́fico realizado sob certas condições, com o objetivo de

obter o tempo necessário para realizar o trabalho em um nı́vel de especificação definido.

Segundo Bortoli (2013), a cronoanálise é muito utilizada quando há uma queda na produtividade

do processo e com isso é preciso cronometrar para tentar entender o que está acontecendo.

Depois disso é possı́vel saber a real causa dos pontos ineficientes do processo. Esse método é

extremamente importante para identificar esse tipo de causa e consequentemente pode auxiliar

no aumento da produtividade .

2.4 ÁRVORE DECISÓRIA

Segundo Silva et al. (2013), a árvore decisória é representada por inúmeros percursos de ações

que possa surgir durante uma tomada de decisão. Também é uma ferramenta de aparência visual

para orientar numa tomada de decisão, demostrando quais caminhos possı́veis a seguir e também

serve para mapear as decisões.

Árvore pode ser constituı́da por diversas formas gráficas (sı́mbolos); sendo próximo ao um

fluxograma. Os sı́mbolos transformam em nós e as ramificações que compõem a forma de uma
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árvore e transformam o percurso a ser seguido para uma tomada de decisões. Um nó significa

uma ação, probabilidade ou decisão a ser tomada. Os caminhos a ser seguido são chamados de

ramificações, que são ligação entre os nós (SILVA et al., 2013).

Árvore de Decisória é utilizada em qualquer problema no dia a dia que envolva alguma tomada

de decisão. Pode ser utilizado até em rota de caminhão de transportadora ou em uma viagem

passa por vários lugares. O nó é o ponto de partida; e os nós das ramificações dos lugares por

onde irá passar; e o nó final será o destino final (AZEVEDO et al., 2013).

Para melhor entendimento, na sequência será apresentado os sı́mbolos que são utilizados nas

Árvores de Decisórias. Esses sı́mbolos podem ser modificados de acordo com seu contexto ou

de preferência da pessoa. A Figura 3 mostra as simbologias da árvore de decisão.

Figura 3 – Árvore de Decisão

Fonte: Torezzan (2015).

2.4.1 Diagrama de Árvore

O Diagrama de Árvore é uma ferramenta que serve para identificar as causas de um problema.

Na construção do Diagram de Árvore os problemas são colocados em quadros. Na sequência se

inicia a fase em que usuários deve identificar os “porquês” dos problemas. As respostas desses

problemas também são inseridas em quadros de nı́veis secundários, e cada nı́vel secundário pode
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ser uma nova causa de outros problemas (ORIBE, 2012). E no final da diagramação o problema

e suas causas estarão inteiramente mapeados, como demonstra o exemplo da Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de Árvore

Fonte: Stonner (2017).

O principal atrativo do diagrama em árvore é percepção de identificação de macro-objetivos e

dos meios indispensável para atingi-los. Tem esse nome porque a sua estrutura final dá ideia

de um tronco central, de onde saem os galhos para atingir tanto que possa sair outros galhos.

Desdobramento contı́nuo até atingir às atividades ligada aquele objetivo (PEARSON, 2011).

Diagrama de árvores é uma das melhores ferramentas para solucionar problemas, pois é uma

ferramenta simples e de fácil entendimento na hora de utiliza-lá. Em um problema na empresa

passaria por seguinte etapas: identificação, observação, análise, plano de ação, ação, verificação,

padronização e conclusão (CARPINETTI, 2012). Essa ferramenta é capaz de substituir várias

outras ferramentas da qualidade e também representa uma boa parte dos problemas que ocorrem

em uma organização.
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2.5 FERRAMENTA 5S - SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU E SHITSUKE

O 5s é uma ferramenta que é usada na gestão de qualidade das organizações. Surgiu no Japão

pós-guerra e tem uma forte ligação com a cultura nipônica de ordem e limpeza. É constituı́do

por cinco passos que visam, em primeiro lugar, manter a ordem e a limpeza nos ambientes de

trabalho, pois os japoneses afirmam que um ambiente com esses conceitos propicie o aumento

da produtividade e a melhoria da qualidade Pearson (2011).

2.5.1 Seiri – Senso de Utilização

Significa utilizar materiais, ferramentas, equipamentos, dados, e outros, com equilı́brio e bom

senso. Onde é realizado o descarte ou realocação de tudo aquilo considerado dispensável para

realização das atividades. Os resultados da aplicação do Senso de Utilização são imediatamente

evidenciados (RIBEIRO, 2006).

a) Ganho de espaço;

b) Facilidade de limpeza e manuteno;

c) Melhor controle dos estoques;

d) Redução de custos;

e) Preparação do ambiente para aplicação dos demais conceitos de 5S.

2.5.2 Seiton – Senso de Organização

O senso de organização pode ser interpretado como a importância de se ter todas as coisas

disponı́veis de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. Para isto devem-se

fixar padrões e utilizar algumas ferramentas bem simples como painéis, etiquetas, estantes, e etc.

Tudo deve estar bem próximo do local de uso e cada objeto deve ter seu local especı́fico (LOBO,

2011). Podemos identificar como resultados do senso de organização:

a) Economia de tempo;

b) Facilidade na localização das ferramentas;

c) Redução de pontos inseguros.
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2.5.3 Seiso – Senso de Limpeza

Define a importância de eliminar a sujeira, resı́duos ou mesmo objetos estranhos ou desne-

cessários ao ambiente. O senso de limpeza pode ir além do aspecto fı́sico, abrangendo também o

relacionamento pessoal onde se preserva um ambiente de trabalho onde impere a transparência,

honestidade, franqueza e o respeito (RIBEIRO, 2006). A aplicação do senso de limpeza traz

como resultado:

a) Ambiente saudável e agradável;

b) Redução da possibilidade de acidentes;

c) Melhor conservação de ferramentas e equipamentos;

d) Melhoria no relacionamento interpessoal.

2.5.4 Seiketsu – Senso de Padronização e Saúde

Como abrange também o conceito de saúde, é importante que sejam verificados o estado dos

banheiros, refeitórios, salas de trabalho, e etc. A fim de que sejam identificados problemas que

afetam a saúde dos colaboradores como os problemas ergonômicos, de iluminação, ventilação,

e outros (LOBO, 2011). Podem-se evidenciar como principais resultados da aplicação deste

conceito:

a) Facilidade de localização e identificação dos objetos e ferramentas;

b) Equilı́brio fı́sico e mental;

c) Melhoria de áreas comuns (banheiros, refeitórios, e etc);

d) Melhoria nas condições de segurança.

2.5.5 Shitsuke – Senso de Disciplina ou Autodisciplina

A última etapa do programa 5S é definida pelo cumprimento e comprometimento pessoal para

com as etapas anteriores. Este senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivı́duo.

Esta etapa será de fato executada quando os indivı́duos passam a fazer o que precisa ser feito

mesmo quando não há a vigilância geralmente feita pela chefia ou quando estendem estes

conceitos para a vida pessoal demonstrando seu total envolvimento (RIBEIRO, 2006). Diante de

um ambiente autodisciplinado acerca dos princı́pios 5S é possı́vel que se tenha:
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a) Melhor qualidade, produtividade e segurança no trabalho;

b) Trabalho diário agradável;

c) Melhoria nas relações humanas;

d) Valorização do ser humano;

e) Cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos.

A convivência com os cinco sensos apresentados leva os indivı́duos 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.

Por isso, os Programas de Qualidade têm auxiliado as empresas no processo de melhoria

contı́nua dos produtos ou serviços, principalmente através da mudança cultural, a fim de se obter

a vantagem competitiva necessária que será colhida a curto, médio e longo prazo (RIBEIRO,

2006).

2.6 ERGONOMIA

Na literatura existem diversas definições de ergonomia devido ao seu caráter interdisciplinar

como diz Iida (2005) “o objeto de estudo é a interação entre o homem e o trabalho no sistema

homem-máquina-ambiente, ou mais precisamente, as interfaces desse sistema, onde ocorrem

trocas de informações e energias entre o homem, máquina e ambiente, resultando na realização

do trabalho”.

Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) ela adota a seguinte definição: A

Ergonomia é o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente,

objetivando intervenções e projetos para melhoria da segurança, o conforto, o bem-estar e a

eficácia das atividades humanas (ABERGO, 2019).

O objetivo da ergonomia é adaptar os postos de trabalho, a partir da coletada de dados pelo

colaborador, como por exemplo: altura da bancada, peso, duração da atividade diária e queixas

relacionadas a dores no posicionamento adotado. Com o objetivo de torná-lo mais produtivo por

meio de ambiente de trabalho saudável e seguro (KROEMER, 2005).
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2.6.1 A Altura de Trabalho para Atividade de Pé

É muito importante a altura de trabalho de pé no projeto dos locais de atividade. Se nos locais de

trabalho for muito alta, com isso o operador irá trabalhar com os ombros erguido para compensar,

que trará desconforto na altura da nuca e muita dor nas costas. Mas se área for baixa, as costas

serão sobrecarregadas pela curvatura do tronco, o que causará reclamações de dores nas costas.

A estrutura da bancada deve estar de acordo com as medidas antropométricas do trabalhador,

isso serve tanto para atividade de pé quanto sentado (KROEMER, 2005).

Os trabalhos manuais que são realizados de pé, são recomentados as mediadas de 50 a 100 mm

abaixo da altura dos cotovelos. Em média as alturas dos cotovelos têm uma distância do chão até

o lado inferior do cotovelo dobrado em ângulo reto, com o braço na posição vertical que fica

próximo de 1.070 mm para os homens e 1.000 mm para as mulheres da Europa e Estado Unidos.

Pode-se concluir que, que altura de trabalho em média é de 970 a 1.020 mm é conveniente para

os homens “ocidentais” e 900 a 950 mm para as mulheres, na posição em pé (KROEMER, 2005).

Conforme demosntra a Figura 5 a posição adequada para cada tipo de trabalho.

Figura 5 – Ergonomia - Posição adequada de trabalho

Fonte: Adaptado Kroemer (2005).

2.7 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO

O Diagrama de Causa e Efeito também conhecido como Diagrama de Ishikawa, Diagrama

Espinha de peixe ou Diagrama dos 6M, é uma ferramenta de qualidade utilizada para apresentar

a relação entre um resultado de um processo e os fatores no processo (WERKEMA, 1995).
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Para construir o digrama segundo Mello (2011) os problemas estudados pelo Diagrama de

Ishikawa são enunciados, avaliando cada não conformidade em especı́fico. Para identificar as

causas deve-se utilizar os 6Ms, que são: mão de obra, materiais, método, medida, meio ambiente,

máquina. A Figura 6 apresenta um exemplo de Diagrama de Ishikawa.

Figura 6 – Diagrama de Ishikawa

Fonte: Kirchner et al. (2008).

2.8 BRAINSTORMING

O brainstorming é uma ferramenta utilizada para identificar as causas dos processos. É conhecida

como termo de “tempestade de ideias” que consiste em uma técnica de grupo, tem por objetivo

coletar idéias de todos os participantes (LOBO et al., 2018).

Segundo Nadae et al. (2009) esta ferramenta consiste em reunir um grupo de pessoas que deem

opiniões e voz ao grupo, elas têm que se sentir relaxadas, pois isso estimula o surgimento de

ideias. E após a coleta de ideias, os membros avaliam essas ideias, categorizando-as e priorizando

as áreas de melhoria.

De acordo Osborn (1987), brainstorming é uma técnica importante e eficiente quando a meta é

abrir uma ampla variedade de ideias, para gerar soluções para que o processo de resolução dos

problemas seja otimizado e haja um número maior de ideias, o que pode acarretar um número

maior de soluções criativas.
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3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Como parte da metodologia da pesquisa, uma pesquisa pode ser classificada e identificada de

diferentes maneiras, a Figura 7 apresenta a classificação dos tipos de pesquisas cientı́ficas e qual

foi utlizada. A pesquisa a ser desenvolvida caracteriza-se como sendo aplicada e exploratória,

devido que os principais objetivos da pesquisa é explorar um problema, com intuito de frnecer

informações para uma investigação mais precisa. Segundo Gil (2008) a pesquisa exploratória

tem como objetivo maior a ligação com o problema, com intuito de torná-lo mais visı́vel ou

estabelecer hipótese. Este tipo de pesquisa tem como foco principal o aprimoramento ideias ou

até mesmo descoberta de sintomas.

Enquanto sobre a abordagem deste trabalho se caracteriza como pesquisa qualitativa e quantita-

tiva. De acordo com Dalfovo et al. (2018) os métodos de pesquisa, em termos de finalidade são

chamadas de abordagem qualitativa e abordagem quantitativa, buscando-se uma identificação

muito ampla.

a) Segundo YIN (2001), a pesquisa quantitativa tem como uso da quantificação, na coleta e

no processo dos dados, recorrendo as técnicas estatı́sticas, visando resultados que evitem

adulterações de análise e compreensão, proporcionando maior segurança;

b) A pesquisa qualitativa traduz a complexidade de um definido problema, sendo preciso

compreender e detalhar os processos dinâmicos experimentados com as equipes, colaborar

no processo de modificação, propiciando o entendimento das múltiplas particularidades

das pessoas (CAUCHICK-MIGUEL, 2012).

E quanto aos procedimentos técnicos a presente pesquisa utilizará o estudo de caso. De acordo

com Gil (2008), o estudo de caso consiste no estudo aprofundado e exaustivos de pouco objetos,

com intuito de adquirir um conhecimento amplo e detalhado. O método procura o aprofunda-

mento de uma realidade especı́fica entendendo que o pesquisador tem pouco controle sobre os

eventos e também pelo fato de que o foco da pesquisa se encontra em situações da vida real (YIN,

2001).

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico dos métodos e ferramentas de ma-

peamento de processos que foram utilizadas no desenvolvimento deste trabalho. A empresa
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Figura 7 – Classificação do Tipo de Pesquisa

Adaptado: Gil (2008).

escolhida como base para o estudo de caso, foi devido ao seu tempo de atuação no mercado

na cidade, e a disponibilidade do proprietário em permitir que fosse feito o estudo. O produto

escolhido para análise foi na produção dos lanches, pois é o produto mais vendido da empresa.

Para a realização deste estudo, o pesquisador realizou entrevistas semiestruturadas presenciais

tanto com os funcionários quanto com o proprietário. A técnica da entrevista semiestruturada

foi a escolhida por oferecer flexibilidade, pois o entrevistador pode esclarecer o significado das

perguntas e adequar-se aos entrevistados (GIL, 2008). A entrevista semiestrutura se aproxima

bastante de uma conversa, com foco em determinados assuntos onde se utiliza um roteiro mas o

pesquisador não fica engessado. Além das entrevistas foi realizado alguns dias de observação in

loco a fim de expandir a visão dos processos diáriose utilizado a técnica de brainstorming com

os colaboradores.

Posteriormente a fase da etapa de entrevista e brainstorming foi utilizado a técnica de Mapa de

Processo para caracterização dos processos. A próxima etapa iniciou com a técnica de árvore

de melhorias para identificar os problemas e, por fim, aplicar uma solução para problema. Por

último foi realizado a coleta dos tempos das etapas do processo produtivo utilizando a técnica
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cronoanálise para identificar os pontos crı́ticos com relação ao tempo de produção dos lanches.

Após o encerramento da fase de coletas de dados realizou-se uma análise dos dados coletados

utilizando as Cartas de Controle. A partir dessa análise foi produzido um relatório com os dados

e propostas as melhorias. A Figura 8 ilustra melhor as etapas da metodologia que foi apresentada.

Figura 8 – Etapas utilizadas nesta pesquisa.

Fonte: Autor (2019).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para a elaboração desse estudo foi desenvolvido um roteiro para o desenvolvimento das atividades

do estudo de caso, esse roteiro foi composto por entrevista inicial, entrevista com os funcionários,

observação e cronometragem conforme é apresentado no Quadro 1:

Com intuito de conhecer melhor ao cenário da empresa, o pesquisador realizou entrevistas

semiestruturadas com 4 participantes da empresa envolvidos no processo de produção de lanches:

1 chapeiro, 1 auxiliar, 1 atendente e o proprietário. Buscando a integralização, o pesquisador

realizou alguns dias de observação in loco, com o objetivo de conhecer os processos diários, a

estruturar hierárquica, identificar quais são as atividades dos colaboradores, quais são as estruturas

de trabalho. Esses dados coletados foram utilizados para a escolha do tipo de Mapeamento de

Processo mais adequado e na sua elaboração. Após a observação foi realizado a coleta dos dados
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Quadro 1 – Roteiro para Coleta de Informações.

1. Entrevista inicial Primeiro contato e entrevista proprietário empresa.

2. Entrevista Principais responsáveis das atividades do setor.

3. Observação Observação das etapas e atividades dos processos
da produção de lanches.

4. Cronometragem Cronometragem das etapas do processo da
produção de lanches.

Fonte: Autor (2019).

quantitativos. Esses dados foram coletados através de fichas de cronometragem, onde o tempo

de cada etapa do processo foi coletado.

4.1.1 Entrevistas

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de identificar a percepção dos indivı́duos que

executam o processo de forma a obter dados que permitam a conhecer o funcionamento da

empresa e as etapas dos processos da produção.

Um contato inicial foi feito com o proprietário para uma autorização prévia das entrevistas

com os funcionários e para o agendamento da sua própria entrevista. Todas as entrevistas

e observações in loco foram agendadas previamente para não interferir no funcionamento

da empresa. Nesse primeiro momento também foi esclarecido ao proprietário que todas as

entrevistas iriam acontecer no local de trabalho não excedendo ao tempo máximo de 15 minutos

por entrevistado individualmente.

Na construção dos questionários das entrevistas o pesquisador tomou o cuidado de não induzir

a resposta do entrevistado. O roteiro utilizado na entrevista foi elaborado pelo pesquisador de

acordo com os objetivos de pesquisa propostos. No inı́cio de cada entrevista o pesquisador expli-

cou para cada entrevistado o objetivo da sua pesquisa. Nesse momento, o pesquisador também

explicou os benefı́cios que a pesquisa poderá trazer assim como também os possı́veis riscos da

pesquisa e caso o entrevistado se sentisse constrangido ele poderia optar, em qualquer momento

da entrevista, em não responder o questionário. No momento da entrevista foi garantindo ao

entrevistado o sigilo da identidade e por isso não foi solicitado o registro eletrônico da entrevista.

No Quadro 2 abaixo , está listado o roteiro que foi utilizado para entrevista com o proprietário.
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Quadro 2 – Roteiro Entrevista com Proprietário.

QUESTÃO ENTREVISTA 1 - PROPRIETÁRIO

1 Quais são as atividades que o setor possui?

2 Como são organizadas essas atividades?

3
Quando há saı́da de um funcionário do setor, como o novo funcionário

aprende as atividades?

4 Existe alguma documentação do passo a passo a ser executado?

5 Você utiliza mapeamento de processos?

6 Você utiliza fluxogramas?

7 Quais são os seus pontos fortes e fracos?

8
Em sua opinião, existem clareza e organização nos procedimentos

adotados neste setor?

9 Como fazer para que os processos se comuniquem de maneira integrada?

Fonte: Autor (2019).

O Quadro 3, o roteiro para a segunda etapa de entrevistas, que foi realizado com os funcionários

da linha de produção.

Quadro 3 – Roteiro da Entrevista com Funcionários

QUESTÃO ENTREVISTA 2 - FUNCIONÁRIOS

1 Qual a sua função?

2 Descreva o passo a passo das atividades realizadas por você?

3
Qual dessas atividades você considera ser um ponto forte e qual

considera como um ponto crı́tico?

4
Você entende que o prazo para a realização dessas atividades é

suficiente? Onde pode haver mudança?

5 Existe clareza e organização nos procedimentos?

6
Você acredita que a implementação de um mapeamento de processo

ajudaria a tornar os processos mais efetivos e objetivos?

7 O que você melhoraria na linha de processo?

Fonte: Autor (2019).

4.1.2 Questionário Cronoanálise

Para a aplicação dos conceitos de cronoanálise e para o levantamento dos tempos gastos foi

definida cada etapa do processo a ser cronometrada que é apresentada na Quadro 4 que ilustra a
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divisão da operação do processo de lanches em elementos. A cronometragem se dará com auxı́lio

de um cronômetro, onde se registrará o tempo gasto em cada um dos elementos, levando em

consideração 20 ciclos. A divisão das etapas auxiliou no levantamento dos tempos, em minutos,

gasto em todas as etapas.

Quadro 4 – Divisão das Etapas Cronoanálise

ELEMENTO DESCRIÇÃO

1 Atendimento do cliente até entrega pedido cozinha

2 Espera para inı́cio da produção

3 Montagem do lanche

4 Transporte do pedido da cozinha para o cliente

Fonte: Autor (2019).

4.2 OBJETO DE ESTUDO

O presente estudo de caso será realizado em uma empresa alimentı́cia de pequeno porte, Lancho-

nete Xiko’s Lanches, existente há 31 anos, localizada no municı́pio de Santa Rita do Sapucaı́–MG,

sendo referência no mercado de fast-food no municı́pio. No inı́cio a lanchonete Xiko‘s Lanches

era operada apenas pela famı́lia, hoje atualmente está operando com 10 funcionários. Hoje a

empresa é muito mais que uma lanchonete, distribuindo sorvetes para padarias, supermercados e

eventos. A empresa atualmente trabalha com uma linha diversa de produtos alimentı́cio sendo o

cargo chefe da empresa os lanches e o sorvete de marca própria. No inı́cio desse estudo foram

anotados os lanches/produtos produzidos no estabelecimento, tendo como os principais produtos:

sanduı́ches (especial, salada, gourmet entre outros), batata frita, açaı́, bebidas não alcoólicas

(refrigerantes, suco, vitaminas, milk-shake) e sorvete.

Por meio da observação foi possı́vel entender a rotina de trabalho, organização e o fluxo de

informação da empresa, através dessa observação feita pelo pesquisador foi possı́vel definir

a estrutura organizacional da lanchonete, a qual está ilustrada, por meio de organograma, na

Figura 9. No organograma pode-se observar que a lanchonete possui um gerente que é responsável

pelos departamentos administrativos, atendente, cozinha, sorveteria e delivery.
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O setor Administrativo é responsável pelo caixa e na cozinha têm-se um chapeiro, um auxiliar de

cozinha e um funcionário responsável pela limpeza. Para limitar a análise apenas para a produção

de lanches, analisou-se os serviços prestados apenas nos departamentos Atendente e Cozinha.

Figura 9 – Organograma da empresa

Fonte: Autor (2019).

4.3 PROBLEMAS ENCONTRADOS

Através de observação e entrevistas com funcionários foi possı́vel diagnosticar alguns problemas

que serão apresentados à seguir:

a) Ergonômico: Conforme demonstra a Figura 10 abaixo é possı́vel notar que funcionário

trabalha na bancada muito elevada, com frequência os ombros são erguidos para compensar,

o que leva dores musculares na nuca e das costas. No decorrer das atividades o operador

vai perdendo o ritmo e consequentemente tendo baixo rendimento e reduzindo a sua

capacidade de produtividade. A foto deixa bem clara a altura do equipamento que é de

1,12 cm que acaba atrapalhando operador executar a sua tarefa
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b) Desorganização: Através da Figura 10 é possı́vel visualizar que as vasilhas com os ingre-

dientes estão de forma aleatórias, com isso, dificultando a organização de cada item na

bancada de trabalho, gerando possı́veis erros na hora da montagem dos lanches. Também

foi observado que os funcionários e proprietário não obedecem a ordem da fila de pedidos

da cozinha, causando atrasos em determinados pedidos.

c) Padronização dos lanches: é utilizado dois tipos de cortes de pão,pois uma para delivery

e outra para servir no local. Com isso muitos erros na hora da montagem e atrasando o

pedido.

Figura 10 – Layout trabalho

Fonte: Autor (2019).

Foi realizado um brainstorming dos problemas da lanchonete com os funcionários da empresa,

dentre eles o proprietário estava presente. O brainstorming mostrou-se bastante eficaz, uma vez

que possibilitou a discussão, sob diferentes ponto de vista, dos problemas. A Figura 11 ilustra o

brainstorming elaborado para detectar possı́veis causas dos problemas.

Concluı́do o brainstorming, as ideias foram organizadas num diagrama de Ishikawa (diagrama

de causa e efeito), analisadas quanto à sua relevância, e as causas mais prováveis foram testadas.

Conforme mostra a Figura 12.
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Figura 11 – Brainstorming

Fonte: Autor (2019).

Figura 12 – Diagrama Ishikawa

Fonte: Autor (2019).
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4.4 CRIAÇÃO DO FLUXOGRAMA

Dando continuidade ao estudo, buscou-se representar, através do fluxograma mostrado na

Figura 13, as etapas executadas pelo setor Atendente. O cliente entra na lanchonete e pede uma

mesa, caso não haja uma disponı́vel o garçom comunica para aguardar a liberação da mesa.

Assim que houver mesa disponı́vel, a mesma é liberada e o cliente se dirige-a ela, analisa o

cardápio e escolhe o pedido. Em seguida, o atendente encaminha o pedido para a cozinha.

Figura 13 – Fluxograma da empresa

Fonte: Autor (2019).

Após representar as etapas executadas pelo atendente, levantou-se todas as etapas do processo,

desde quando o cliente entra no estabelecimento, até que o lanche seja servido. Esse levantamento

nomeia-se mapeamento de processos e pode ser visto através da Figura 14, que representa o

mapa de processos para a produção de lanches. Além das etapas executadas pelo atendente,

citadas anteriormente, pode-se verificar os processos executados na cozinha. Para produzir os

lanches é preciso preparar na seguinte forma:

a) Desembalar cada máteria prima e na sequência fatiar de forma padrão;

b) Fritar os ingredientes na temperatura correta e na quantidade certa;

c) Montar os lanches e embalar de acordo com pedido do cliente.
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Figura 14 – Mapeamento dos processos da empresa

Fonte: Autor (2019).

4.5 CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE ÁRVORE DE MELHORIA

Com base nas entrevistas realizadas foi possı́vel fazer o levantamento de alguns problemas da

lanchonete. Utilizou-se o diagrama de árvore de melhoria para detalhar as causas e ações que

podem ser tomadas com o objetivo de reduzir o tempo gasto no processo dos sanduı́ches e

eliminar as falhas no processo produtivo. Com isso foi detectado três problemas na linha de

produção que estão causando atraso nos pedidos e também no delivery, os três problemas listados

abaixo. A Figura 15 apresenta o diagrama de árvore construı́do.

a) O primeiro problema mencionado foi a falha na montagem do pedido por falta de

padronização na hora da montagem, isso resulta em maior espera do cliente e ordem

errada dos lanches e poderia ser resolvido através da adoção de uma ordem de preparação;

b) A segunda falha listada foi a desorganização, que também acarreta em demora na entrega

e poderia ser resolvido implementando uma ordem de preparação e priorizando os pedidos

que entraram antes;

c) A terceira falha citada foi a parte ergonômica do posto de trabalho que foi detectada através

de queixas de dores dos operadores, com isso é possı́vel afirmar que o equipamento mais

a estrutura da banca está muito elevada. Bancada altas ou baixas demais interferem no

desempenho do funcionário e poderia ser resolvido com estrados para os pés ou refazer a

estrutura da bancada.
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Á

rv
or

e
de

M
el

ho
ri

a

Fo
nt

e:
A

ut
or

(2
01

9)
.



39

4.6 PROPOSTAS DE SOLUÇÕES PARA EMPRESA

4.6.1 Primeira Solução

A altura ideal do posto de trabalho de acordo com atividade a ser realizada, é em média de 1,050

mm para os homens e de 980 mm para as mulheres. Desse modo evita que o colaborador tenha

dores ou até mesmo uma doença crônica devido a sua atividade inadequada, além disso ele vai

obter um melhor resultado. No estudo de caso sendo analisado o mais adequando com a sua

atividade é do trabalho leve.

Na Figura 16 é uma proposta temporária para não precisar parar a linha de produção e conse-

quentemente acarretando nas vendas. A primeira opção de melhoria seria um pallet metálico

de 12 cm de altura para adequar a altura do operador com a bancada. E a segunda coisa seria a

estrutura metálica com as cubas de inox para armazenar os alimentos para facilitar ao trabalhador

executar a parte da montagem dos lanches.

Figura 16 – Proposta Tempóraria

Fonte: Autor (2019).
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4.6.2 Segunda Solução

Na Figura 17 a seguir é feita uma proposta definitiva que seria uma mudança na estrutura da

bancada. Hoje a bancada tem 91 cm de altura e mais 21 cm de altura do equipamento (chapa). A

proposta é modificar somente a parte que a chapa ocupa que seria reduzir a altura da estrutura de

91 cm para 79 cm, pois a chapa mede de altura 21 cm que ficaria no total de 1 metro. Com a

pesquisa com prestador de mão de obra isso levaria um dia de trabalho para adequar a estrutura

da bancada.

Figura 17 – Proposta Definitiva

Fonte: Autor (2019).

Na Figura 17 também foi proposto cubas de inox instalada para armazenar os ingredientes na

parede para obter mais espaço. E melhorar a organização dos alimentos utilizados no preparo

dos lanches. Para resolver o problema de desorganização foram proposto as seguintes melhorias:

a) Através da primeira etapa do programa do 5S que é o Senso de Utilização - Seiri foi

proposto o descartes dos utensı́lios e das ferramentas que não era necessário na bancada de
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trabalho. Os funcionários foram orientados a identificar tudo aquilo que estava em excesso

na cozinha;

b) Com o Senso de Organização - Seiton foi proposto a colocação cubas em inox para

organizar de acordo com a necessidade e etiquetadas nas respectivas ordens;

b) Impletamentação do método FIFO para os funcionários organizarem a fila de pedidos da

cozinha, evitando atrasos na produção.

4.6.3 Terceira Solução

Na Figura 18 (A) refere-se ao modelo de sanduiche que tem apenas um tipo de montagem no

qual o pão é apenas fatiado ao meio, onde osingredientes fritos e com alface e tomate que são

montados todos juntos. Esse tipo de montagem é feito para os sanduı́ches servidos no local.

Na Figura 18 (B) refere-se ao modelo de sanduiche que tem o pão fatiado em três camadas. Esse

modelo é mais preparado para delivery que evita queimar os ingredientes que são frescos como

salada, pois são montados os alimentos frescos na parte de baixo e depois vem uma camada fina

de pão e para finalizar os ingredientes fritos na última camada do pão.

Esse processo na produção dos sanduı́ches gera muitos erros e desperdı́cios, pois no decorrer

do dia tem tido conflito quando se refere pedido para servir na hora para o cliente e pedido

para delivery. Com isso causando atraso e também estresse com os funcionários. Portanto foi

proposto padronizar o corte do pão, conforme proposto Senso Padronização, o corte dos pães em

três camadas, conforme apresentado o modelo B,

Figura 18 – Padronização de Lanches

Fonte: Autor (2019).
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4.7 LEVANTAMENTO DOS TEMPOS DA CRONOANÁLISE

Por último aplicou-se os conceitos de cronoanálise para levantar o tempo gasto em cada etapa

que já foi definida na metodologia. Utilizando um cronômetro, registrou-se o tempo gasto em

cada etapa, levando em consideração 20 ciclos. Foi coletado a cronometragem das operações do

processo, para determinar o tempo gasto para realizar o atravessamento de um sanduiche, tempo

médio em cada atividade que agrega valor e a eficiência do valor agregado. Foram elaboradas,

primeiramente, vinte cronometragens, em dois domingos por ser o dia de maior movimento. Aa

Tabela 1 mostra os tempos levantados em minutos.

Tabela 1 – Coleta de Tempo Cronoanálise em Ciclos

Ciclo Etapas do Processo

Atendimento
do cliente até

entrega pedido cozinha

Espera para
ı́nicio da
produção

Montagem
do lanche

Transporte
do pedido da
cozinha para

o cliente

Tempo
Total

1 1,1 6,40 4,08 0,58 12,16
2 1,4 5,56 4 0,45 11,42
3 2 4,09 3,09 1,03 10,21
4 2,21 5,05 3,50 1,15 11,91
5 1,4 6,20 4,26 1,05 12,91
6 1,3 6,40 4,03 1,18 12,91
7 2,47 7,31 3,19 1,45 14,42
8 1,58 5,47 3,17 0,49 10,71
9 1,06 6,02 4,25 0,42 11,75

10 3,31 6,57 3 0,55 13,43
11 1,23 6,25 3,36 0,40 11,24
12 1,55 5 3,25 0,42 10,22
13 1,1 6,42 4,15 0,56 12,23
14 1,23 5,22 5,13 0,47 12,05
15 2,05 5,37 3,14 1,05 11,61
16 0,48 6,19 4,38 0,50 11,55
17 1,03 5,41 3,19 0,53 10,16
18 2,1 7,40 3,53 0,42 13,45
19 1,44 6,02 4,05 0,59 12,10
20 2,03 5,45 3,34 1,02 11,84

Média 1,60 5,89 3,70 0,72 11,91
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Com base nos dados da Tabela 2 é possı́vel constatar os seguintes indicadores:

Tabela 2 – Tempo médio de cada etapa da produção

TEMPO

(MIN)
ETAPA DOS PROCESSOS

Atendimento

do cliente até

entrega pedido cozinha

Espera para

ı́nicio da

produção

Montagem

do lanche

Transporte

do pedido da

cozinha para

o cliente

Tempo Total

(min)

Máximo 3,31 7,4 5,13 1,45 17,29

Mı́nimo 0,48 4,09 3,00 0,4 7,97

Médio 1,90 5,75 4,07 0,93 12,63

1. Tempo médio de atravessamento de um pedido = 12,63 minutos.

2. Tempo total médio em atividades que agregam valor = 4,07 minutos.

3. Eficiência média de valor de agregado = 32,22%

Foi possı́vel notar que 67,77% equivale ao tempo de atividade que não agregam valor ao pedido.

Foi possı́vel identificar que 45,53% do tempo está relacionada a atividade de espera para inı́cio

da produção que é referente ao gargalo da produção.

4.7.1 Análise dos Tempos Cronoanálise

Na primeira etapa do processo o ponto crı́tico foi a indecisão do cliente com relação ao seu

pedido e com as crianças isso tende a demorar um pouco mais do que o esperado. Analisando

o gráfico da Figura 19, podemos observar que a atividade possui um limite de especificação

superior de 3,716 e inferior de 0,508 a média das atividades é de 1,604 minutos. Podemos

observar, que nesse processo os pontos estão dentro dos limites de especificações e podemos

afirmar que o processo está estável.
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Figura 19 – Carta Controle - Atendimento ao Cliente até Entrega Pedido Cozinha

Fonte: Autor (2019).

De acordo com o gráfico da Figura 20, podemos observar que a atividade possui de especificação

superior de 8,459 e inferior 3,321, a média das atividades é de 5,89 minutos. Também podemos

observar, que nesse processo os pontos estão dentro dos limites de especificações e podemos

afirmar que o processo está estável.

Figura 20 – Carta Controle - Espera para Inı́cio da Produção

Fonte: Autor (2019).

Já o gráfico da Figura 21, podemos observar que atividade possui um limite de especificação

superior de 5,653 e inferior 1,756 a média das atividades é de 3,705 minutos. Podemos observar,

que o processo os pontos estão dentro dos limites de especificações e também o processo está

estável



45

Figura 21 – Carta Controle - Montagem de Lanches

Fonte: Autor (2019).

Podemos observar que na Figura 22 que o ponto 7 saiu fora do controle estatı́stico ultrapassando

o limite superior especifico, porém podemos observar que a carta de controle estatı́stico está no

processo inviável. Obteve falhas nos pontos 6, 7, 9 e 12. O gráfico um limite de especificação

superior de 1,382 e inferior de 0,049, a média das atividades é de 0,716 segundos. Por esse

motivo não é possı́vel realizar o teste da capacidade, pois o processo está instável.

Figura 22 – Carta Controle - Transporte do Pedido da Cozinha ao Cliente

Fonte: Autor (2019).
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5 CONCLUSÃO

Este trabalhou objetivou realizar o mapeamento de processo para melhorar o processo produtivo

a fim de identificar processos crı́ticos passı́veis de melhorias de uma lanchonete de pequeno porte.

Os objetivos especı́ficos também foram cumpridos, uma vez que foram sugeridos instruções

para padronização do processo, melhorias para reduzir o tempo de produção e propostas para

melhorar as condições de trabalho foram apresentadas.

O estudo de caso contribuiu eficazmente para o aprimoramento do mapeamento de processo

dentro da lanchonete Xico’s Lanches, pois foram utilizadas algumas ferramentas para melhoria

do processo como brainstorming, diagrama de Ishikawa, fluxograma, 5S, cronoanálise, árvore

de melhoria de processo e o mapa de processo. Com o uso dessas ferramentas encontramos

problemas do tipo: funcionários passando pedidos na frente de outros atrasando a entrega do

pedido, problema ergonômico, falta de organização na hora de realizar a montagem dos lanches

e desorganização dos utensı́lios. O trabalho desenvolvido possibilitou o melhor entendimento da

lanchonete estudada e suas falhas, ao longo deste perı́odo, foram utilizadas ferramentas para se

identificar o problema final, e constatou-se que esses decorrem da falta de procedimentos para a

execução das atividades dentro da organização.

Através das ferramentas utilizadas como: fluxograma e mapa de processo foi possı́vel ter uma

visão mais clara de cada etapa do processo. O brainstorming, o diagrama de Ishikawa e a

árvore de melhoria de processo elaborado a partir dos dados coletados, foram utilizados para

identificar e propor uma melhoria contı́nua dos processos e detectar as falhas. Com base em

estudo ergonômico foi proposto uma mudança na estrutura da bancada de serviço para operador

ter uma melhor condição de trabalho. Como melhorias para redução do tempo de produção

foi proposto uma padronização nas montagens dos lanches para acabar com os conflitos e

reduzindo o tempo do mesmo e também organizando os pedidos dos clientes através do método

FIFO. Com ajuda da ferramenta 5S foi detectado vários utensı́lios de modo aleatórios e as

ferramentas desnecessárias na bancada de trabalho, porém foi proposto uma readequação da

bancada deixando ela menos poluı́da e ganhando espaço, agilidade e organização.

Para que a empresa melhore ainda mais no seu atendimento e na eficiência dos seus funcionários

propõe-se a padronização da montagem dos lanches, além de instalar um suporte metálico com as

cubas de inox com os respectivos ingredientes na ordem correta para evitar erros, desorganização

e otimizando espaço. Foi desenvolvido duas imagens em 3D da linha de produção e uma das
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propostas e um pallet metálico para corrigir a altura que fica o operador com a chapa e a outra

imagem e uma reestruturação da bancada de trabalho, com isso mexendo somente na parte que

ocupa a chapa e mantendo a outra parte intacta. Com essas modificações e possı́vel ter um melhor

desempenho do colaborador, agilidade na montagem dos lanches, maior receita e qualidade.

Os resultados alcançados caminharam de acordo com a proposta da pesquisa, comprovando que

o Mapeamento de Processos pode permitir a visualização das atividades e identificar processos

crı́ticos, onde as atividades devem ser alteradas para uma melhoria do processo como um todo.
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Anexo A – QUESTIONÁRIO APLICADO I

1. Quais são as atividades que o setor possui?

Venda de sanduı́ches, vitaminas, sucos, açaı́. Venda de sorvete em atacado e varejo.

2. Como são organizadas essas atividades?

Sorvete é entregue no perı́odo da manhã e a fabricação é feito o dia inteiro Compras

realizado no perı́odo da tarde A fabricação dos lanches é a partir das 12h até as 23h. O

marketing é terceirizado.

3. Quando há saı́da de um funcionário do setor, como o novo funcionário aprende as

atividades?

O funcionário passa por um treinamento de instruções sobre cada setor e depois passa a

acompanhar um funcionário do setor até estar preparado para operar.

4. Existe alguma documentação do passo a passo a ser executado?

Não possui.

5. Você utiliza mapeamento de processos?

Não possui.

6. Você utiliza fluxogramas?

Não possui.

7. Quais são os seus pontos fortes e fracos?

Pontes forte: Marca, atendimento, tempo de mercado, qualidade dos sorvetes, sucos e

lanches.

Ponto fraco: Vendas sazonais de sorvte pois no inverno cai muito.

8. Em sua opinião, existem clareza e organização nos procedimentos adotados neste

setor?

9. Como fazer para que os processos se comuniquem de maneira integrada?
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Anexo B – QUESTIONÁRIO APLICADO II

1. Qual a sua função?

Auxiliar de Cozinha

2. Descreva o passo a passo das atividades realizadas por você?

Preparar todos os ingredientes e no perı́odo da noite fica na montagem dos lanches

3. Qual dessas atividades você considera ser um ponto forte e qual considera como um

ponto crı́tico?

Ponto forte é montar os lanches

Ponto crı́tico é fatiar os insumos

4. Você entende que o prazo para a realização dessas atividades é suficiente? Onde

pode haver mudança?

Sim. Pode haver mudanças na montagem de lanches, como um espaço um pouco maior e

a organização das notas de pedidos onde nem sempre a ordem é seguida.

5. Existe clareza e organização nos procedimentos?

Sim. Porém às vezes você deixa organizado e depois uma outra pessoa muda tudo os

produtos de lugar.

6. Você acredita que a implementação de um mapeamento de processo ajudaria a tor-

nar os processos mais efetivos e objetivos?

Sim, apesar de não conhecer muito mas acredito que separar as tarefas terá um ganho de

tempo no trabalho, muitas vezes um funcionário bate no outro na hora de pegar algum

objeto.

7. O que vc melhoraria na linha de processo?

A posição da chapa é muito alta
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Anexo C – QUESTIONÁRIO APLICADO II

1. Qual a sua função?

Chapeiro

2. Descreva o passo a passo das atividades realizadas por você?

De manhã limpa a lanchonete, produz hambúrguer artesanal e faz sorvete. Após o almoço

faz vitaminas e lanches.

3. Qual dessas atividades você considera ser um ponto forte e qual considera como um

ponto crı́tico?

Ponto forte é produzir os hambúrgueres e a produção de lanches

Ponto crı́tico não soube responder

4. Você entende que o prazo para a realização dessas atividades é suficiente? Onde

pode haver mudança?

Sim. Não soube responder.

5. Existe clareza e organização nos procedimentos?

Sim.

6. Você acredita que a implementação de um mapeamento de processo ajudaria a tor-

nar os processos mais efetivos e objetivos?

Com certeza.

7. O que vc melhoraria na linha de processo?

A posição da chapa é muito alta

Proibiria o celular

Colocaria dois motoboys no domingo.
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Anexo D – QUESTIONÁRIO APLICADO II

1. Qual a sua função?

Atendente

2. Descreva o passo a passo das atividades realizadas por você?

Atende o pessoal, prepara os ingredientes para o suco e também atende o telefone.

3. Qual dessas atividades você considera ser um ponto forte e qual considera como um

ponto crı́tico?

Ponto forte é fazer os sucos

Ponto crı́tico é realizar o atendimento por telefone.

4. Você entende que o prazo para a realização dessas atividades é suficiente? Onde

pode haver mudança?

Sim, é suficiente. Na parte de equipamentos poderia ter mais para auxiliar o trabalho.

5. Existe clareza e organização nos procedimentos?

Sim.

6. Você acredita que a implementação de um mapeamento de processo ajudaria a tor-

nar os processos mais efetivos e objetivos?

Com certeza.

7. O que vc melhoraria na linha de processo?

Mais equipamentos e aumentar o espaço.
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RESUMO 

Nesse estudo a aplicação de um sistema logístico em uma empresa de médio porte 

possui foco no gerenciamento e controle da cadeia de suprimentos. Analisa o 

cenário atual de gerenciamento de fornecedores e armazenamento de materiais 

evidenciando a sua importância em frente a competitividade. Para que as empresas 

sejam capazes de alcançar seus concorrentes dentro do acirrado mercado em que 

estão inseridas, estas devem manter o processo de sua cadeia de suprimentos 

estrategicamente alinhada com os demais processos da organização. Diante desse 

cenário, o estudo é baseado na aplicação de ferramentas que auxiliam a gestão de 

logística em uma empresa de eletroeletrônicos, buscando otimizar acuracidade dos 

estoques e o gerenciamento do relacionamento com fornecedores. 

 
Palavras-Chaves: Gestão de Logística, Gestão de Estoque, Cadeia de 

Suprimentos.  
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ABSTRACT 

In this study, the application of a logistics system in a medium-sized company 

focuses on supply chain management and control. It analyzes the current scenario of 

supplier management and material storage, highlighting its importance in the face of 

competitiveness. In order for companies to be able to reach their competitors within 

the tough market in which they operate, they must keep the process of their supply 

chain strategically aligned with the other processes in the organization. Given this 

scenario, the study is based on the application of tools that help logistics 

management in an electronics company, seeking to optimize inventory accuracy and 

supplier relationship management. 

 

Keywords: Logistics Management, Inventory Management, Supply Chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em frente dos tempos atuais, a competitividade entre as empresas está cada vez 

mais acirrada, e por esse motivo, buscam a cada dia aprimorar seus processos. 

Com base nisso, a gestão da logística e da cadeia de suprimentos tem sido muito 

utilizada para melhorar os processos de transformação, processos de comunicação 

e o gerenciamento de insumos e produtos acabados (BALLOU, 2010). De acordo 

com Novaes (2007), o gerenciamento da logística traz melhoras e integração nos 

processos de uma empresa, levando a um maior processamento de informações no 

sistema de forma consistente e com menor índice de erros. 

Segundo Barros (2008), o conceito do gerenciamento da cadeia de suprimentos 

começou a ser aplicado na década de 90 e até hoje são poucas as empresas que 

conseguiram implantar com sucesso. No Brasil o conceito começou a ser falado no 

final da década de 90 e foi considerado como um avanço da logística. 

Para Chistopher (1997), a logística é o processo que trata a transferência e 

armazenamento de produtos e componentes de forma estratégica desde os 

fornecedores, nos processos internos até chegar no consumidor. A Logística é um 

dos elos de uma cadeia de suprimentos. 

Segundo Ferreira e Cugnasca (2013), a aplicação da gestão em logística na 

América Latina e, mais precisamente no Brasil, tem sido mais lenta que no restante 

do mundo desenvolvido, mas já há indícios de implantação em um número razoável 

de empresas de pequeno porte. De acordo com Jabbour e Jabbour (2012), no setor 

de eletroeletrônicos já é possível verificar alguns exemplos de utilização de diversas 

ferramentas de TI (Tecnologia da Informação) e ferramentas de gerenciamento com 

o objetivo de otimizar suas Cadeias de Suprimentos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

As empresas no atual cenário econômico procuram cada vez mais melhorar o 

desempenho nas suas funções com o objetivo de adquirir mais competitividade no 

mercado. E neste contexto a gestão da logística e da cadeia de suprimentos vem se 

destacando na melhoria dos processos produtivos, auxiliando na visão integrada e 

sistêmica da empresa, possibilitando o fluxo de informações e assumindo o 
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gerenciamento dos insumos e produtos acabados (BALLOU, 2010). O Autor ainda 

relata que a logística integrada trata das atividades de movimentação e 

armazenagem facilitando os fluxos de informação dos produtos do ponto de compra 

da matéria-prima ao consumo final, com isso pode-se oferecer um nível de serviços 

adequado com custo baixo. Pergunta-se, sobretudo, se existe alguma solução 

efetiva que assegure a excelência na logística aplicada nas indústrias.  

Por essa razão cada vez mais, os estudos logísticos ganham destaque importante 

no âmbito organizacional. Em tese, a produção em larga ou pequena escala requer 

que cada aresta que as integra se encontre em harmonia. Nesse sentido, elementos 

como: materiais, mão-de-obra e insumos, por exemplo, devem estar em completa 

sinergia. Assim, é possível garantir assertividade nos resultados, balanceando a 

equação entre qualidade e tempo de produção, sendo assim quando os ritmos são 

diferentes, há formação de estoques.  

Para Slack, Chambers e Johnston (2007), quando a taxa de fornecimento excede a 

taxa de demanda, o estoque de produto acabado aumenta, no caso oposto, o 

estoque diminui. Entretanto, mais importante que manter as engrenagens em 

andamento, é acompanhá-las para garantir sua execução e constantes 

desdobramentos. 

Em algumas indústrias a gestão da logística chega a ser uma exigência legal, é a 

maneira mais eficaz de reagir diante de problemas que podem ocorrer ao longo da 

Cadeia de Suprimento. Essa ferramenta é a capacidade que uma organização tem 

de detalhar o histórico, a aplicabilidade ou a localidade de um item através de 

informações previamente registradas. Usada como uma ferramenta para aprimorar o 

controle de processos, o uso de sistemas de gestão de logística cresce e vem 

proporcionando resultados em termos de produto com melhor qualidade, segurança 

da marca, redução de custos e aumento de vantagem competitiva, garantindo a 

confiança e cada vez mais a fidelidade dos seus clientes.  

Como no Brasil a tecnologia ainda não tem sido explorada com tanto êxito como nos 

outros países mais desenvolvidos, principalmente em empresas de médio porte, 

surgiu a ideia de se realizar um estudo dos benefícios e dificuldades da implantação 

da gestão de logística através de ferramentas de gestão de estoque em uma 

empresa de produtos eletrônicos no Vale da Eletrônica, Santa Rita do Sapucaí - MG. 

A partir desse cenário, foi constatado que a elaboração de pesquisas nesse ramo, 
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trará oportunidade de exploração e implantação em diversas empresas trazendo 

otimização dos seus processos e recursos. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Descrever um estudo dos benefícios da implantação de gestão de logística em uma 

empresa de médio porte no Vale da Eletrônica. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

a) Realizar um diagnóstico logístico utilizando a ferramenta DMAIC; 

b) Elaborar procedimento de Kanban para otimizar o controle de inventário; 

c) Propor melhorias para reduzir o custo de desperdícios causados por espera. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

A empresa utilizada como objeto para esse estudo possui porte médio, atua no ramo 

de eletroeletrônicos e está situada no Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí 

no Sul de Minas Gerais. É uma das principais fabricantes de fontes e nobreaks do 

país e está no mercado há 34 anos. 

Partes dos insumos usados no processo transformação são importados, portanto, 

todo processo deve ser minimamente planejado para que os processos continuem 

atuando de forma contínua e sem que sejam muito demorados. E por isso foi 

encontrada a necessidade da aplicação da gestão da logística possibilitando a 

melhoria e confiabilidade da programação das operações, do processo de controle e 

acurácia do estoque proporcionando excelência na integração entre as etapas da 

cadeia de suprimentos que é de suma importância para que os processos produtivos 

atuem continuamente. Hoje a empresa estudada passa por problemas de 

desperdícios de espera gerados a partir da falta de confiabilidade do seu estoque, 

portanto, o estudo será voltado ao gerenciamento da rede de abastecimento da 

empresa, identificando os fornecedores mais significativos e criando medidas de 

soluções internas e externas para os problemas encontrados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LOGÍSTICA 

Segundo a Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP), a definição 

mais atual de logística é o processo de planejar, implementar e controlar 

procedimentos para o transporte e estocagem eficientes e eficazes de bens, 

incluindo serviços e informações relativas, do ponto de origem ao ponto de atender 

às necessidades do cliente, também incluindo a definição embarque, desembarque, 

movimentos internos e externos.  

Conforme Ballou (2010) a logística é uma ferramenta corporativa, eficiente no 

controle dos fluxos e elementos de concorrência das empresas, territórios e regiões 

que aplica de diversas técnicas e ferramentas para aprimorar sistemas logísticos. A 

logística realiza sua administração de forma integrada, agrupando as atividades de 

fluxo de produtos e serviços através da execução das atividades de transporte, 

estoques e comunicação. Esse alinhamento é colocado como essencial para 

otimização dos negócios oferecendo um relacionamento entre seus clientes, bens e 

serviços. 

Para Filho (2006), a logística pode ser definida como parte do processo da Gestão 

da Cadeia de Suprimentos (GSC) que tem como objetivo planejar, implementar e 

controlar, de forma eficiente e eficaz, o fluxo bidirecional físico e de informações, 

assim como o armazenamento de bens e serviços, desde sua origem até o consumo 

final, sempre atento aos objetivos da empresa e dos clientes. 

 

2.2 LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

A logística empresarial refere-se a todas as atividades de movimentação e 

armazenagem que simplificam o fluxo de produtos desde o momento da aquisição 

da matéria-prima até o momento do consumo final, assim como dos fluxos de 

informação que colocam os produtos em movimento, com a finalidade de preparar 

níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável (BALLOU, 2010). 

Segundo Paschoal (2017) logística empresarial abrange atividades logísticas 

focadas no cliente, estratégicas, táticas e operacionais, o que serve para demonstrar 
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a fundamental importância da logística empresarial como instrumento para a 

aquisição de um caráter competitivo pelas organizações. 

 

2.3 GESTÃO 

O processo de gestão se trata de uma etapa onde os planos e estratégias são 

traçados. Com base nisso, Figueiredo e Caggiano (1997) defendem que a gestão 

deve garantir que as tomadas de decisão da empresa, cumpram os objetivos de sua 

missão e deem seguimento ao negócio. Padoveze (2003), completa que o processo 

de gestão possui três etapas: Planejamento, execução e controle para que os planos 

sejam traçados. 

Segundo Pereira (2001), o processo de gestão proporciona desenvolvimento e 

otimização dos resultados. Oliveira, Perez Jr e Silva (2010) concluem que os 

gestores devem se apoiar em informações confiáveis e eficazes, com o objetivo de 

projetar possíveis situações, considerando os resultados de forma estratégica para 

atingir a missão da empresa. 

 

2.4 GESTÃO DA LOGÍSTICA 

Para Christopher (1997), a gestão da logística é baseada de acordo com a 

satisfação do cliente, desenhando todo o fluxo de atividades para conseguir manter 

uma cadeia de suprimentos totalmente alinhada com os objetivos organizacionais. O 

autor completa que o gerenciamento logístico gera a empresa a possibilidade de ter 

um melhor planejamento de custo e produtividade tornando a empresa mais 

competitiva. 

Segundo Pereira (2010), a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GSC) busca planejar 

desde o levantamento da demanda, a entrega dos recursos necessários para a 

realização da atividade até a expedição para o cliente, com o objetivo de criar uma 

margem estratégica de negociação de preços diminuindo os custos e otimizando os 

processos. 
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2.5 FERRAMENTAS DA GESTÃO DA LOGÍSTICA 

 

2.5.1 Estoque, Armazenagem e Movimentação de Materiais 

De acordo com Slack (2009, p.381), estoque se trata da armazenagem de recursos 

materiais dentro de um processo de transformação. Para Chiavenato (2005), 

estoque é a disposição de materiais, seja de matéria-prima, material semiacabados 

ou produtos acabados, que serão utilizados futuramente. Já Moreira (2004), defende 

que estoque se trata de todos os bens físicos armazenados de forma improdutiva 

por um determinado espaço de tempo. A gestão de estoque surgiu para garantir que 

as empresas pudessem controlar a quantidade de materiais que estavam sendo 

armazenados naquele período e quando deveria ser feito um novo pedido 

(PASCOAL 2008). 

Segundo Martins e Alt (2004), os estoques têm como funcionalidade regular o fluxo 

de negócios. Por conta disso, é necessário que a empresa tenha seu processo de 

estoque totalmente alinhado com o restante dos processos da empresa. Os 

estoques estão dentro das maiores preocupações da alta administração, pois, 

estoques baixos significam impossibilidade de atender os clientes, já para estoques 

altos indicam altos custos sem retorno imediato (CORRÊA; CORRÊA, 2008). 

A gestão de estoques se trata do gerenciamento de disponibilidade de recursos da 

empresa, com a intenção de atender os clientes com o menor custo e maior 

eficiência de entrega (VIANA, 2000). Segundo Bowersox e Closs (2009), a gestão de 

estoque é o conjunto de atividades que se adéquam a política da empresa levando 

em consideração o processo de entrega desde os fornecedores até o cliente, de 

modo que todas as informações, como, local de armazenamento, pedidos e prazos 

de entrega estejam disponíveis e alinhadas com o restante da cadeia de 

suprimentos. 

A armazenagem é vista como sendo o processo que envolve a administração dos 

espaços necessários para manter os materiais estocados, que podem ser 

internamente, na fábrica, como em locais externos, mais próximos dos clientes 

(POZO, 2010, p. 11). Nessa perspectiva, Fontes (2013) argumenta que a 

armazenagem, em linguagem prática, se refere à guarda dos materiais. 
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Para Moraes (2015) a armazenagem corresponde ao conjunto de atividades de 

guarda sistemática de produtos acabados com o objetivo de atender as 

necessidades dos clientes, no respectivo local de trabalho ou em locais 

especialmente construídos para esse fim, como armazéns e centros de distribuição. 

A armazenagem tem como finalidade maximizar o nível de atendimento ao cliente, 

com minimização dos custos. Segundo Martins (2005, p. 315) “seu alto custo 

decorre muitas vezes da má administração e da falta de organização”. Dessa forma, 

pode-se identificar a importância de uma gestão eficaz nos processos de 

armazenagem e movimentação de materiais para minimizar os custos dentro de uma 

empresa. 

De acordo com Ballou (2006) a movimentação de materiais é definida como a 

operação ou o conjunto de operações que envolvem a mudança de localização de 

objetos de uma estação de trabalho para outra ou para sua armazenagem interna ou 

externa, em uma mesma unidade industrial, depósito ou terminal. A movimentação 

de materiais equivale cerca de 15% dos custos totais de produção. No ciclo de 

transformação do produto desde a chegada da matéria-prima no recebimento até a 

expedição do produto acabado, o tempo de movimentação e armazenagem é em 

torno de quatro vezes maior que o tempo de processamento. Por ser uma atividade 

que não agrega valor ao produto, deve ser muito bem planejada, de maneira que 

ocorra com a menos frequência possível.  

Sendo assim, Fontes (2013, p. 61) afirma que na continuidade da movimentação dos 

materiais quando um colaborador iniciar a movimentação de qualquer carga este 

deve terminar a operação. No princípio da economia de escala na movimentação as 

atividades devem ser executadas com a maior quantidade possível de unidades, ou 

seja, deslocar o máximo de carga em cada movimentação. E o terceiro e último 

princípio é o da redução do esforço, onde os materiais com maiores índices de 

rotatividade, com grande peso e volume, se forem possíveis, devem ser 

armazenados nas partes inferiores das estruturas. E por fim, o último pilar para 

garantir um excelente processo de armazenagem que é o conhecimento das 

características biológicas, químicas e físicas dos produtos. 
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2.5.2 Codificação de Materiais 

Para a finalidade de uma boa classificação do material, utiliza-se a codificação do 

mesmo, ou seja, representar todas as informações necessárias, suficientes e 

desejadas por meio de números e/ou letras. Os sistemas de codificação mais 

comumente usados são: o alfabético, alfanumérico e numérico, também chamado 

decimal (DIAS, 2009).  

Segundo Chiavenato (2014) sempre que a quantidade de variação de itens 

armazenados no almoxarifado é muito grande, torna-se quase impossível identificar 

todos eles pelos seus respectivos nomes, marcas ou tamanhos. Sendo assim as 

empresas utilizam sistemas de codificação dos materiais para facilitar sua 

localização no estoque. A fim de simplificar a administração dos materiais, deve-se 

classificar os itens em um sistema racional que permita a operacionalização do 

almoxarifado, métodos de armazenagem adequados e controle eficiente dos 

estoques. Dá-se o nome de classificação de itens à catalogação, à simplificação, à 

especificação, à normalização, à padronização e à codificação de todos os materiais 

que compõem o estoque da empresa. 

 

2.5.3 Distribuição física 

Segundo Chiavenato (2014) para a administração mercadológica, distribuição é a 

movimentação e a manipulação dos produtos e serviços, desde a fonte de produção 

até o ponto de consumo. É também denominada distribuição física, por envolver o 

fluxo dos produtos ou serviços do produtor até o consumidor final. Nesse sentido, a 

distribuição pode ser feita por venda direta ou venda indireta. 

O objetivo da distribuição física é levar os produtos certos, no momento exato, para 

os destinos corretos e com o nível de serviço pretendido pelo menor custo possível. 

A distribuição física cobre os segmentos que vão desde a saída do produto a 

empresa até a sua entrega para o consumidor final (SZABO, 2015).  

 

2.5.4 Rastreabilidade 

De acordo com a norma ISO 9001:2015 (Organização Internacional para 

Normatização Técnica), a empresa deve se assegurar quanto à identificação das 
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saídas, armazenando todas as informações que garantam que a rastreabilidade seja 

realizada, quando é um requisito. A aplicação da rastreabilidade tem como objetivo o 

controle de não-conformidades garantindo a qualidade do produto e aceitação do 

cliente (ROSENBERG, 2000). 

Dickson e Bailey (2002) defendem que a rastreabilidade pode ser definida em 

rastreabilidade interna, que controla todos os recursos disponíveis da empresa 

(matéria-prima, material semiacabados, produtos acabados e outros) e a 

rastreabilidade externa que se trata do controle da cadeia de suprimentos. 

 

2.5.5 Indicadores Logísticos 

A prática de controlar o desempenho dos processos através de indicadores cresceu 

muito nos últimos anos, o que levou outras áreas aderirem o mesmo sistema de 

avaliação. A logística foi um desses processos, e hoje através de indicadores 

consegue avaliar a qualidade das atividades realizadas que influenciam nos 

resultados finais (FLEURY; LAVALLE, 2000, FAWCETT; CLINTON, 1996). 

Para Pedersen e Sudzina (2012), em meio de tanta competitividade que as 

empresas vivem ter um sistema de avaliação de desempenho é muito importante, 

pois através deles é possível planejar medidas estratégicas que busquem melhores 

resultados. A partir disso, Fleury e Levalle (2000) evidenciam que uma análise do 

desempenho logístico possui grande importância nos resultados finais de toda 

cadeia de suprimentos. 

 

2.6 CICLO DMAIC 

A sigla DMAIC vem das palavras Define (definir), Measure (medir), Analyze 

(analisar), Improve (melhorar) e Control (controlar) e se trata de uma ferramenta que 

integra o conjunto de aplicação do Seis Sigma e tem como objetivo a melhoria de 

processos já existentes. Sua proposta é eficaz no aumento da produtividade, 

redução de custos, melhoria em processos industriais, administrativos e outros 

(ROTONDARO, 2002). 

Para Werkema (2012), a ferramenta é uma estratégia gerencial que tem como 

objetivo aumentar a lucratividade da empresa a tornando mais competitiva. Segundo 
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Escobar (2010), o uso da ferramenta não traz apenas redução de defeitos, mas 

também conquista aumento de produtividade, redução de custos, melhoria nos 

processos administrativos entre outros. Werkema descreve as 5 etapas da 

ferramenta conforme a seguir: 

a) Define: É a etapa onde é definido o problema, a meta que deve ser alcançada, 

suposições e restrições analisadas em cima do histórico da empresa e definição do 

cronograma inicial do projeto. 

b) Measure: Na etapa “medir” o problema é estratificado, a equipe deve levantar os 

problemas que devem ser priorizados e definir se deve efetuar um novo 

levantamento de dados ou se será utilizado o existente. Na segunda etapa deve se 

fazer todo levantamento de dados necessários. 

c) Analyze: Na terceira etapa é utilizados recursos de outras ferramentas como FMEA, 

Fluxograma, analise do tempo de ciclo, entre outras ferramentas que auxiliaram na 

definição dos problemas prioritários e efetuar o levantamento das possíveis causas 

de forma organizada.  

d) Improve: Na quarta etapa é criado sugestões de melhorias em cima das causas 

levantadas na etapa “Analyze”, avaliando e diminuindo os riscos e testando as 

possíveis melhorias em pequena escala. 

e) Control: Na última etapa é feito uma análise dos resultados levantados e 

conquistados com as melhorias. Quando os resultados forem satisfatórios a próxima 

etapa é padronizar e divulgar o novo padrão para os envolvidos. 

 

2.7 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

Segundo Ohno (1997), o STP (Sistema Toyota de Produção) surgiu com objetivo de 

eliminar desperdícios e consequentemente aumentar a produtividade. O intuito do 

STP é a eliminação total dos desperdícios e possui dois pilares para sustentação do 

sistema: 

a) JIT (Just In Time): De acordo com Slack, Chambers e Johnston (1999), o JIT se 

trata de produzir produtos e serviços exatamente quando são necessários. 

b) Autonomação ou Jidoka: Segundo Ohno (1997) autonomação é a automação das 

maquinas com dotadas com inteligência humana. 
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2.8 7 DESPERDÍCIOS 

Desperdício é tudo aquilo que não agrega valor e aumenta os custos. Os 

desperdícios são infiltrados nos processos de forma que sejam considerados como 

fatores naturais dos processos, fazendo com que seja mais difícil de encontrá-los 

(OHNO, 1997).  

Dessa forma o STP ordenou os maiores desperdícios encontrados em um processo 

e foram determinados como: 

a) Superprodução: Produzir mais que o necessário ou antecipadamente; 

b) Espera: Paradas não programas que interferem nos resultados do processo. 

c) Transporte: Movimentação de estoque por longas distâncias ou entre processos; 

d) Processamento incorreto: Processamento ineficiente causando passos 

desnecessários no processo; 

e) Excesso de estoque: Estoques em grandes quantidades geram custos e 

investimentos desnecessários correndo o risco das matérias primas se tornarem 

obsoletas; 

f) Movimentação: É qualquer movimentação desnecessária que os funcionários 

fazem durante o trabalho. 

g) Defeitos: Quando os componentes, peças ou produtos não atendem as 

especificações do projeto. 

 

2.9 KANBAN 

O Kanban é um sistema de controle visual do balanceamento da produção, onde o 

sistema coloca em prática os conceitos de STP com objetivo de nivelar a produção 

minimizando os estoques intermediários e finais (OLIVEIRA, 2005). De acordo com 

Moura (2005), o sistema Kanban pode se aplicar em todos os tipos de processos 

produtivos, pois a partir dele é possível otimizar a produtividade sem a necessidade 

de alto investimentos com sistemas de balanceamento de produção. O autor afirma 

também que através da sistemática do Kanban e do controle visual efetivo por parte 

dos responsáveis, é possível garantir um nível de estoque necessário para atender a 

demanda sem excessos ou faltas. 
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Segundo Slack (2002), Kanban significa cartão ou sinal e é um método de 

planejamento e controle de produção puxada que trabalha de acordo com a 

demanda ou necessidade de produtos em todos os processos com a utilização de 

cartões que contém as informações de materiais com objetivo de realizar as 

atividades de movimentação e abastecimento.  

De acordo com Ohno (1997) o Kanban possui 5 regras: 

a) Regra 1: O processo subsequente deve retirar, no processo que precede os 

produtos necessários e no momento necessário. O material a ser retirado é 

determinado pelo número de cartões que estão circulando, dessa forma não deve 

haver qualquer retirada sem um Kanban e este deve sempre ser ficado no 

produto físico; 

b) Regra 2: O processo precedente deve fazer seus produtos nas quantidades 

requisitadas pelo processo subsequente, para evitar o acúmulo ou falta de 

material em processo; 

c) Regra 3: Produtos com defeito não devem ser enviados ao processo 

subsequente; 

d) Regra 4: O Kanban é usado para adaptar flutuações na demanda; 

 

2.9.1 Princípios Kanban 

De acordo com Hashimoto (2015), os 11 princípios do Kanban são: 

a) Eliminação de perdas e qualquer coisa além da quantidade mínima de 

produção é considerado desperdício; 

b) Produção e transporte único. O tamanho ideal do lote é aquele apenas para 

atender as necessidades imediatas, deve-se fazer fluir a produção; 

c) Princípio do momento exato (JIT); 

d) Supermercados, onde o processo seguinte o que necessita no momento e 

quantidade exatos e o processo anterior repõem apenas o que foi vendido; 

e) Estoque mínimo, ou seja, eliminar o excesso de estoque; 

f) Em casos de falhar os processos seguintes devem ser interrompidos para 

evitar gargalos; 

g) Mão de obre multifuncional; 
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h) Princípio da flexibilidade deixando a produção flexível para atender a 

demanda de qualquer produto a qualquer momento; 

i) Qualidade 100%, peças com defeitos não devem prosseguir; 

j) Contenedor padrão, ou seja, cada contenedor deve armazenar a quantidade 

especifica do Kanban para atender o período programado. 

k) Princípio da disciplina, não facilitar com exceções; 

 

2.9.2 Cartão Kanban 

O cartão Kanban é o que vai comunicar e ativar todo processo de produção 

(RIBEIRO, 1989). O autor afirma também que não existe padrão de cartão Kanban, 

mas ele deve conter as informações necessárias para que o processo opere sem 

paradas não programadas. O sistema Kanban original funciona com cartões de 

produção e cartões de requisição, que são usados para movimentação. 

Segundo Tubino (2000), o Kanban funciona a partir das sinalizações para ativar a 

produção ou movimentação dos materiais entre os processos. O autor continua 

afirmando que, as sinalizações são enviadas pelos cartões colocados nos quadros 

Kanban, para que seja uma ferramenta de gerenciamento visual e que os cartões 

devem ser confeccionados com um material resistente para suportar as 

movimentações e manuseios necessários e neles devem conter as informações 

necessárias para controle da empresa (nome da MP, tamanho do lote, cor, código 

do produto, contentores, etc.). 

Segundo Marçola, Tonetto e Andrade (2009) o cartão Kanban possui 4 funções: 

a) Identificar os materiais; 

b) Ativar a produção; 

c) Autorizar a movimentação; 

d) Controlar e nivelar o estoque. 

De acordo com Shingo (1996) o número de cartões Kanban podem ser definidos a 

partir da equação (1): 

 

n=[estoquemáximo(Q+ES)]/A      (1) 

Onde: 
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N = Número de cartões Kanban 

Q = Lote de produção 

ES = Estoque de Segurança 

A = Capacidade do Contenedor 

 

2.10 NIVELAMENTO DE  ESTOQUE 

2.10.1 Estoque máximo 

De acordo com Dias (1993), o estoque máximo é a média de consumo mensal 

somado ao estoque de segurança: 

 

Estoque máximo = ES + CMD   (2) 

 

Onde: 

ES: Estoque de Segurança 

CMD: Consumo Médio Diário 

 

2.10.2 Estoque de segurança 

O estoque de segurança ou estoque mínimo segundo Franceschini e Gurgel (2002), 

é o estoque disponibilizado pela empresa para suprir falhas, seja por aumento de 

demanda, demora no processo de compra ou atraso na entrega do pedido. Segundo 

Viana (2006), ações podem ser tomadas para que o estoque não chegue a zero a 

partir do cálculo demonstrado pela equação (3). 

 

Estoque mínimo = TR *K * CMD    (3) 

 

Onde: 

TR: Tempo de reposição 

K: Fator de segurança 

CMD: Consumo médio diário 
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2.10.3 Ponto de pedido 

Arnold (1999) afirma que o ponto de pedido é quando o estoque chega ao ponto 

onde no estoque tem apenas o suficiente para cobrir o lead time do fornecedor, ou 

seja, o ponto de pedido é calculado em cima do prazo de entrega do fornecedor. 

Conforme Dias (2009) um determinado item necessita de um novo suprimento 

quando o saldo disponível estiver abaixo ou igual à quantidade necessária para 

abastecer a produção durante o lead time do fornecedor e pode ser calculado 

conforme equação (4). 

 

Ponto de Pedido= TR * K * CM + ES    (4) 

 

Onde: 

TR: Tempo de Reposição 

K: Fator de Segurança 

CM: Consumo Mensal 

ES: Estoque de segurança 

 

2.11 CURVA ABC 

De acordo com Pinto (2016), a Curva ABC se trata de uma classificação estatística 

de matéria-prima, considerando sua importância baseada na quantidade e valor. 

Com a ferramenta é possível detectar quais os itens precisam de um tratamento 

adequado, pois existem itens em grandes quantidades, mas que não representam 

valor monetário significativo. Segundo Pontes (2013), o método ABC é uma 

ferramenta gerencial muito eficiente quando a classificação dos itens e 

principalmente quanto ao seu valor monetário. 

Dias (2009) classifica os itens em 3 classes: 

a) Classe A: Correspondem a 80% do valor total de estoque, portanto é 

necessário um sistema atualizado dos recebimentos, saldos e retiradas, 

evitando assim que sejam feitos investimentos além do necessário; 



 

b) Classe B: Representam cerca de 15% do valor total e 30% do total de itens, 

portanto também é necessário monitorar esses itens;

c) Classe C: Correspondem a 50% do total de itens, porém possuem menor 

representatividade em relação a

investimentos. 

 

2.12 DIAGRAMA DE CAUSA E 

Segundo Tubino 2000, o 

complexos dividindo-os em processos mais simples e, portanto, podendo ser mais 

controláveis. Esta ferramenta é um método bastante satisfatório e efetivo na busca 

das raízes do problema (

JOHNSTON, 2009). 

O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito utilizada

presente entre o resultado de um processo e as possíveis causas que teoricamente 

possam abalar esse resultado (WERKEMA, 2002

De acordo com Campos (1999), o número de causas encontradas pode ser bastante 

vasto. Estas podem ser divididas em famílias de causas ou categorias, são elas: 

mão de obra, máquinas, meio ambiente, métodos, medição e materiais, conforme 

ilustrado no diagrama da figur

 

Figura 

Fonte: Adaptado de HOLANDA, (2009).

 

 

O diagrama de Ishikawa é composto por seis tipos diferentes de causas, que são: 

epresentam cerca de 15% do valor total e 30% do total de itens, 

também é necessário monitorar esses itens; 

orrespondem a 50% do total de itens, porém possuem menor 

representatividade em relação ao valor. Representam 5% do valor dos 

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO (ISHIKAWA) 

Segundo Tubino 2000, o diagrama de Ishikawa facilita os processos avaliados como 

os em processos mais simples e, portanto, podendo ser mais 

controláveis. Esta ferramenta é um método bastante satisfatório e efetivo na busca 

das raízes do problema (SLACK, CHAMBERS, HARLAND, HARRISON, 

iagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito utilizada para mostrar a relação 

presente entre o resultado de um processo e as possíveis causas que teoricamente 

ar esse resultado (WERKEMA, 2002). 

com Campos (1999), o número de causas encontradas pode ser bastante 

vasto. Estas podem ser divididas em famílias de causas ou categorias, são elas: 

mão de obra, máquinas, meio ambiente, métodos, medição e materiais, conforme 

ilustrado no diagrama da figura 1. 

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa e representação do 6M

Fonte: Adaptado de HOLANDA, (2009). 

O diagrama de Ishikawa é composto por seis tipos diferentes de causas, que são: 
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epresentam cerca de 15% do valor total e 30% do total de itens, 

orrespondem a 50% do total de itens, porém possuem menor 

valor. Representam 5% do valor dos 

diagrama de Ishikawa facilita os processos avaliados como 

os em processos mais simples e, portanto, podendo ser mais 

controláveis. Esta ferramenta é um método bastante satisfatório e efetivo na busca 

ERS, HARLAND, HARRISON, 

para mostrar a relação 

presente entre o resultado de um processo e as possíveis causas que teoricamente 

com Campos (1999), o número de causas encontradas pode ser bastante 

vasto. Estas podem ser divididas em famílias de causas ou categorias, são elas: 

mão de obra, máquinas, meio ambiente, métodos, medição e materiais, conforme 

Diagrama de Ishikawa e representação do 6M 

 

O diagrama de Ishikawa é composto por seis tipos diferentes de causas, que são:  
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a) Método: Utilizado para executar o trabalho; 

b) Máquina: Pode ser a falta de manutenção ou operação errada da mesma; 

c) Medições: São decisões sobre o processo; 

d) Meio ambiente: Qualidade ou não do ambiente corporativo; 

e) Mão-de-obra: Refere-se ao nível de qualificação do executor do processo;  

f) Material: Baixo nível de qualidade da matéria prima usada no processo. 

 

3 METODOLOGIA 

Dentro das características da pesquisa, o estudo se enquadra na forma de um 

estudo de caso de caráter descritiva. De acordo com Yin (2001, p. 32), “um estudo 

de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e contexto não estão claramente definidos”. 

Em relação ao tipo de abordagem a pesquisa será quantitativa. De acordo com Silva 

e Menezes (2005), uma pesquisa de caráter quantitativo é aquela que traduz a 

conclusão expressa em valores, ou seja, faz uso de técnicas estatísticas. As autoras 

completam que a pesquisa de caráter qualitativo não utiliza recursos estatísticos e 

os criadores da pesquisa tendem a interpretar seus dados de forma intuitiva. A 

sequência do estudo será baseada respectivamente na apresentação da empresa, 

análise das necessidades, estudo de soluções de melhorias e apresentação dos 

resultados. 

Além do levantamento bibliográfico para a construção do referencial teórico 

(Malhotra, 1999), dentro das características da pesquisa, o estudo se enquadra na 

forma de um estudo de caso de caráter descritivo. 

 De acordo comGIL (2007),“um estudo de caso é uma investigação empírica que 

analisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto não estão claramente 

definidos”, envolvendo-se num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

A realização de um estudo de caso não é uma tarefa fácil, exige tempo e dedicação 

do pesquisador e, frequentemente, “os trabalhos são sujeitos a críticas em função de 



 

limitações metodológicas na escolha do(s) ca

conclusões suportadas pelas evidências” (MIGUEL, 2007, p. 217).

A finalidade da pesquisa é aplicada quanto à natureza

descrever e aprofundar o conhecimento de forma qualitativa e quantitativa. 

forma clássica, e adotada neste trabalho, de classificar as pesquisas científicas é 

mostrada na Figura 2. 

 

 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), uma pesquisa de ca

aquela que traduz a conclusão expressa em valores, ou seja, faz uso de técnicas 

estatísticas. As autoras completam que a pesquisa de caráter qualitativo não utiliza 

recursos estatísticos, o pesquisador é o instrumento

direta dos dados, possui caráter descritivo e o 

mas sim o processo e seu significado. Sendo o principal objetivo 

fenômeno objeto de estudo

dados de forma intuitiva. A sequência do estudo será baseada respectivamente na 

limitações metodológicas na escolha do(s) caso(s), análise dos dados e geração de 

conclusões suportadas pelas evidências” (MIGUEL, 2007, p. 217).

da pesquisa é aplicada quanto à natureza, onde tem como objetivo 

descrever e aprofundar o conhecimento de forma qualitativa e quantitativa. 

forma clássica, e adotada neste trabalho, de classificar as pesquisas científicas é 

Figura 2 – Características da pesquisa 

 Fonte: Autores (2019) 

De acordo com Silva e Menezes (2005), uma pesquisa de ca

aquela que traduz a conclusão expressa em valores, ou seja, faz uso de técnicas 

estatísticas. As autoras completam que a pesquisa de caráter qualitativo não utiliza 

, o pesquisador é o instrumento-chave, o ambiente

direta dos dados, possui caráter descritivo e o resultado não é o foco da abordagem, 

e seu significado. Sendo o principal objetivo 

fenômeno objeto de estudo e os criadores da pesquisa tendem a interpretar se

dados de forma intuitiva. A sequência do estudo será baseada respectivamente na 
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so(s), análise dos dados e geração de 

conclusões suportadas pelas evidências” (MIGUEL, 2007, p. 217). 

, onde tem como objetivo 

descrever e aprofundar o conhecimento de forma qualitativa e quantitativa. Uma 

forma clássica, e adotada neste trabalho, de classificar as pesquisas científicas é 

 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), uma pesquisa de caráter quantitativo é 

aquela que traduz a conclusão expressa em valores, ou seja, faz uso de técnicas 

estatísticas. As autoras completam que a pesquisa de caráter qualitativo não utiliza 

chave, o ambiente é a fonte 

resultado não é o foco da abordagem, 

e seu significado. Sendo o principal objetivo a interpretação do 

e os criadores da pesquisa tendem a interpretar seus 

dados de forma intuitiva. A sequência do estudo será baseada respectivamente na 
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apresentação da empresa, análise das necessidades, estudo de soluções de 

melhorias e apresentação dos resultados 

 

4 COLETA DE DADOS 

 

4.1 APLICAÇÃO DO DMAIC 

4.1.1 Define 

Dentro do método DMAIC, a primeira etapa nomeada como Define é onde as 

informações sobre o cenário atual da empresa são levantadas a partir de histórico e 

restrições fornecidas pela empresa e com base nas informações é definido um 

cronograma para execução do projeto e suposições são feitas com relação ao 

problema encontrado. Para elaboração desse estudo, foi realizada uma entrevista 

informal com alguns colaboradores da empresa. 

O processo analisado foi o almoxarifado, onde, se divide nas tarefas de inspeção de 

recebimento, endereçamento e armazenagem, lançamento no sistema e entrega 

quando solicitado pelo processo produtivo. Atualmente a empresa passa por 

divergências na acuracidade dos estoques, o que gera grandes transtornos na linha 

de produção, pois em certas situações o processo precisa esperar até que a matéria 

prima seja fornecida causando espera, sendo um dos 7 desperdícios citados pelo 

STP, pois com o processo parado existem funcionários ociosos e atraso nos pedidos 

e conseqüentemente gerando insatisfação no cliente. 

Dessa forma, de acordo com os relatos e informações levantadas, foi definido que o 

problema a ser estudado é a falta de acuracidade de estoques e com a aplicação da 

ferramenta Brainstorm foi levantado algumas suposições sobre as possíveis causas 

desses problemas. Brainstorming é uma técnica de geração de ideais. Na língua 

inglesa, o termo brain significa cérebro enquanto que storming significa chuva. A 

versão, na língua portuguesa, seria uma “chuva de ideias” (MINICUCCI, 2001). 

 

 

 



 

4.1.2 Measure 

Na etapa Mensure é realizado a estratificação das suposições levantadas e assim 

chegar nas causas que devem ser trabalhadas. Todas as suposições levantadas a 

partir do Brainstorm foram organizadas em um Diagrama de 

mostra figura abaixo: 

 

Pode-se observar que o D

forma mais clara e objetiva e por meio dele foi possível detectar em conjunto com as 

informações presenciad

trabalhadas seriam: 

a) Falta de padronização do fornecedor;

b) Falta de um procedimento adequado a ser seguido;

c) Falta de uma rotina pré

realizado a estratificação das suposições levantadas e assim 

chegar nas causas que devem ser trabalhadas. Todas as suposições levantadas a 

foram organizadas em um Diagrama de 

 

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Autor (2019) 

e observar que o Diagrama de Ishikawa organiza as possíveis causas

forma mais clara e objetiva e por meio dele foi possível detectar em conjunto com as 

informações presenciadas na empresa que as 2 maiores causas a serem 

Falta de padronização do fornecedor; 

um procedimento adequado a ser seguido; 

Falta de uma rotina pré-definida de inventário rotativo. 
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realizado a estratificação das suposições levantadas e assim 

chegar nas causas que devem ser trabalhadas. Todas as suposições levantadas a 

foram organizadas em um Diagrama de Ishikawa conforme 

 

organiza as possíveis causas de 

forma mais clara e objetiva e por meio dele foi possível detectar em conjunto com as 

maiores causas a serem 
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Em cima desses maiores problemas é possível direcionar os planos de melhorias e 

atacar em possíveis soluções. 

Com base nas maiores causas encontradas, a empresa estudada forneceu os dados 

de produtos fabricados, tipos de matérias primas, custo de matéria prima e o fluxo 

de cada processo para que fosse possível detectar uma possível melhoria no 

processo de armazenagem e abastecimento da empresa. Foi relatado por 

funcionários que muitas vezes os fornecedores enviam quantidade de mercadoria 

divergente da nota fiscal e isso muitas vezes passa despercebido pela inspeção de 

recebimento ou a divergência não é lançada no sistema. Relataram também que 

existem outros casos que a MP foi retirada do estoque, mas não foi gerada baixa na 

quantidade retirada do sistema, acarretando então em uma divergência do estoque 

virtual do físico. De acordo com informações fornecidas, de fevereiro a setembro foi 

encontrado um alto índice de divergência conforme mostra o gráfico a seguir:  

 

Figura 4 – Gráfico de Divergência por tipo de produto 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

O gráfico aponta quantos tipos de produtos obtiveram divergência de estoque. 

Sendo assim, a empresa realizou um inventário no final do mês de setembro onde 

se constatou aproximadamente 3.000 tipos de produtos armazenados em seu 

estoque e diversas incoerências entre o estoque físico e o sistema. 
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O desafio posicionado pela empresa desde fevereiro para os funcionários 

responsáveis, é chegar a 90% de eficiência na acuracidade de estoque, onde 

algumas medidas já vêm sendo tomadas e alguns bons resultados já foram 

encontrados, conforme mostra gráfico abaixo: 

 

Figura 5 – Gráfico de Acuracidade de Estoque 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

A partir do gráfico de acuracidade do estoque é possível perceber uma melhora 

significativa com as medidas que vem sendo tomadas, porém não existe 

padronização nos dados, pois o índice possui variação nos resultados. 

Para focar no maior índice de problemas da empresa o estudo será baseado na 

fabricação da FN01 que é o produto mais vendido e possui demanda mensal média 

de 100.000 unidades. 

O produto se trata de uma fonte eletrônica que possui diversos componentes em sua 

fabricação. Dessa forma foi levantado todas as matérias primas necessárias, custos 

de matéria prima e por cada processo que os materiais passam até chegar no 

estoque de produto acabado. 

O processo dá início no almoxarifado, onde é realizado a inspeção de recebimento 

por amostra e depois o material é endereçado, armazenado e todas as informações 
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são lançadas no sistema. As solicitações de matéria prima são realizadas através 

das OPs (Ordem de Produção) que são emitidas após a programação do PCP 

(Planejamento e Controle de Produção) com base na demanda mensal ou quando o 

pedido já foi enviado pelo cliente. A partir da OP, os materiais são separados e 

encaminhados para o processo de produção onde passam pelos processos de 

transformação Trafo, Inserção de Placa, Placa de Circuito Impresso e Embalagem. 

 

4.1.3 Analyze 

A partir da possível causa de falta de padronização do fornecedor é necessário 

estabelecer um estudo em cima das MPs (Matéria Prima) para identificar quais itens 

são críticos para o processo de fabricação da FN01 e quais não possuem grande 

impacto. Com isso, os dados foram organizados em uma tabela por ordem crescente 

de valor, conforme mostra anexo I. Onde, foi possível classificar quais matérias 

primas eram responsáveis por 80% do custo total com MP sendo classificados como 

A. As MP classificadas como B e C são referentes a 15% e 5% do custo total 

respectivamente. A partir da ordenação dos dados foi possível criar os gráficos 8, 9 

e 10 conforme a seguir: 

 

Figura 6 – Gráfico de Classificação A - FN01 

 

Fonte: Autores (2019) 
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Figura 7 – Gráfico de Classificação B - FN01 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

Figura 8 – Gráfico de Classificação C - FN01 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

A partir da classificação realizada pelos cálculos da curva ABC em cima da 

demanda mensal, é possível qualificar quais MPs apresenta maior 

representatividade financeira para a empresa e estabelecer uma estratégia de 

tratativas em relação a estes produtos e fornecedores. Portanto, o plano de ação 
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será traçado em cima das MPs com classificação A, pois apresentam maior impacto 

financeiro para a empresa. 

Todos os produtos classificados como A são de origem estrangeira, o que aumenta 

o prazo de entrega do fornecedor que são de 30 dias. Os pedidos gerados pelo PCP 

têm a duração de 1 dia para aprovação e envio ao fornecedor. A empresa possui 

uma linha de produção dedicada para a fabricação da FN01, onde tem a capacidade 

diária de 7.000 unidades, portanto, para atingir a demanda mensal a empresa 

precisa operar continuamente em média de 15 dias por mês, porém, como o 

processo é desbalanceado, muitas vezes é necessária a utilização de linhas 

provisórias para conseguir atingir a demanda mensal. 

 

4.1.4 Improve 

4.1.4.1 Cálculo de níveis de estoque 

A partir da entrevista realizada com os colaboradores e dos problemas evidenciados 

com relação as divergências e imprevistos causados pelo desbalanceamento de 

estoque, surgiu a ideia de calcular os níveis de estoque e posteriormente realizar a 

aplicação de um Kanban. 

A empresa forneceu a demanda média mensal e diária, e com base nessa 

informação foi possível calcular os níveis de estoque. Os níveis de estoque foram 

calculados em estoque máximo e estoque de segurança (estoque mínimo). O fator 

de segurança considerado foi de cinco dias para assegurar qualquer problema que 

possa acontecer. Foi acrescentado também no fator de segurança o tempo de um 

dia para aprovação da OC (Ordem de Compra), que é o tempo que o setor 

responsável leva para finalizar o processo do pedido de compra e mais um dia para 

a inspeção de recebimento liberar a MP para consumo. 

Com base em todas as informações anteriores foram levantados os seguintes 

resultados: 
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Figura 9 – Tabela de Nivelamento de Estoque 
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TAMPA A 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 
CIRCUITO A 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 

TAMPA B 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 
CAPACITOR A 1,066 200000 0,167 219122 35533 235533 
CONDUTOR A 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 

TRANSISTOR A 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 
PLACA A 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 
DIODO A 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 

INDUTOR A 1,066 100000 0,167 109561 17767 117767 
Fonte: Autores (2019) 

 

A partir dos níveis de estoque definidos já é possível ter um planejamento de 

reposição garantindo a cobertura e imprevistos fazendo com que o 

desbalanceamento do estoque seja resolvido. 

 

4.1.4.2 Aplicação do Kanban 

Ao começar a dimensionar o funcionamento do Kanban, é necessário definir o 

número de cartões de requisição interna que serão utilizados. Considerando que 

contenedor da empresa tenha capacidade para armazenar MP para 3 dias de 

produção, iremos considerar uma quantidade de 5 cartões Kanban para cada 

produto aplicados no processo devido ao grande lead time do fornecedor e para uma 

sinalização mais eficaz referente aos níveis de estoque. O sistema funciona da 

seguinte forma: 

a) Quando o colaborador retirar a MP para abastecer as linhas de produção e se 

deparar com um cartão, o cartão deve ser alocado imediatamente ao Quadro 

Kanban, onde todos os cartões serão alocados para controle do nível de estoque. 

O Quadro Kanban deve ser localizado próximo ao responsável pelo almoxarifado 
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e de fácil acesso aos colabores do processo produtivo, para que o gerenciamento 

dos cartões seja realizado com mais eficiência e o Quadro esteja sempre 

atualizado. 

b) Após o responsável pelo Almoxarifado detectar a colocação do cartão no Quadro, 

imediatamente deve ser lançado a retirada no Sistema utilizado pela empresa e 

quando atingir o ponto de pedido, o mesmo deve já solicitar o pedido de compra 

para reposição do material. 

c) Quando a reposição chegar, os cartões devem voltar para o fluxo inicial de 

abastecimento, fazendo com que o Quadro sinalize que não há necessidade de 

reposição no momento. 

Para definir o local de armazenamento de cada produto de forma clara, é necessário 

determinar um locar especifico para a disposição das MP e para sinalizar as faixas 

verdes, amarelas e vermelhas de acordo com a demanda de cada MP, permitindo 

acompanhar o nível de cada material, sendo, as faixas verdes o estoque máximo, 

amarelo o ponto de pedido ou estoque de atenção e vermelho o estoque de 

segurança.  

Os 5 cartões devem ser distribuídos de acordo com a distribuição física dos 

materiais. Portanto, considerando que o contenedor tenha capacidade para 3 dias 

de produção os cartões devem seguir de acordo com a capacidade alocada, 

conforme mostra exemplo abaixo: 

 

Figura 10 – Tabela Kanban 

TAMPA 
A 

CIRCUITO 
A 

TAMPA 
B 

CAPACITOR 
A 

CONDUTOR 
A 

TRANSISTOR 
A 

PLACA 
A 

DIODO 
A 

INDUTOR 
A 

23553 23553 23553 47107 23553 23553 23553 23553 23553 
23553 23553 23553 47107 23553 23553 23553 23553 23553 
23553 23553 23553 47107 23553 23553 23553 23553 23553 
23553 23553 23553 47107 23553 23553 23553 23553 23553 
23553 23553 23553 47107 23553 23553 23553 23553 23553 

Fonte: Autores (2019) 

 

Sempre que for utilizado a MP referente ao lote referenciado no cartão Kanban, o 

colaborador ira se deparar com 1 cartão, onde o mesmo deve ser colocado do 
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Quadro Kanban, para assim, gerar um quadro de gestão visual onde o responsável 

pelo almoxarifado dele controlar e abastecer o sistema com as informações 

colocadas no Quadro. 

 

4.1.5 Control 

Em cima das ferramentas aplicadas nota-se um grande avanço quando a precisão 

do controle de estoque. A Curva ABC estratifica quais MPs necessitam de uma 

atenção maior, pois mostra quais delas possuem uma significância maior nos custos 

da empresa. Levando em consideração que todas as MPs classificadas como A são 

importadas, a cadeia de suprimentos deve estar toda alinhada com todos os 

processos produtivos da empresa. Ou seja, como o prazo de entrega é maior do que 

de fornecedores nacionais, a empresa precisa se programar com relação ao alto 

valor de lead time do fornecedor e ainda assim deixar um fator de segurança para 

assegurar quaisquer problemas que possam ocorrer com a entrega do material. 

Pensando nisso que foi cogitado a idéia de implantação do Kanban, pois se trata de 

uma ferramenta de gerenciamento visual, que facilita controlar os níveis de estoque 

e assim manter todos os processos alinhados com as mesmas informações. 

Para que a aplicação seja efetivamente implantada, os funcionários devem ser 

treinados quanto a alocação de cartões e a importância deles serem colocados em 

tempos real no quadro de gerenciamento do Kanban. É importante também que o 

quadro fique próximo a disposição de materiais nos Kanbans e próximo ao 

responsável pelo almoxarifado, pois ele será o quem irá planejar o abastecimento do 

Kanban conforme o consumo seja sinalizado pelos cartões e também será o 

responsável por dar início ao processo de compra quando foi atingido o ponto de 

pedido, ou seja, quando o estoque de atenção começar a ser consumido. 

 

5 BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA LOGÍSTICO 

Através deste estudo, pode-se constatar diversos benefícios para a empresa com a 

utilização e implantação de um conjunto de ferramentas de um sistema logístico. 

Os principais benefícios foram: 

a) Minimiza os tempos de espera de abastecimento; 
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b) Melhora com controle do estoque, otimizando o gerenciamento dos níveis de 

estoque; 

c) Reduz níveis de estoque; 

d) Facilita o controle de inventário; 

e) Minimiza as movimentações. 

 

6 CONCLUSÃO 

De acordo com Pozo (2010), o controle de estoque se trata de uma das atividades 

mais importantes da logística, pois se refere a 25% ou mais dos custos totais da 

empresa. Pensando nisso e seguindo as necessidades da empresa estudada foi 

percebido que um melhor gerenciamento do controle de estoque pode ser realizado 

de forma mais efetiva, visual e sem grandes investimentos. Pozo (2010) ainda afirma 

que, os objetivos de controle de estoque é assegurar a disponibilidade de insumos 

para o processo de fabricação, manter o nível de estoque compatível para 

atendimento da demanda, garantir que não falte ou tenha quantidades excessivas 

de estoques e manter as quantidades em relação a necessidades e registros. 

O objetivo do estudo foi melhorar a acuracidade dos estoques, otimizar o controle de 

inventário da empresa e minimizar os custos causados por espera. Sendo assim, 

com a aplicação de níveis de estoque e o gerenciamento feito pelo Kanban, os 

objetivos podem ser alcançados pois o controle do estoque estará sendo realizado 

dia-a-dia de acordo com o consumo de cada MP. A partir do gerenciamento dos 

cartões Kanban no quadro, os níveis de estoque sempre estarão atualizados no 

sistema e poderá garantir a disponibilidade dos materiais na quantidade certa e no 

tempo correto com base nos cálculos realizados no desenvolvimento do estudo. O 

Kanban atua como mediador das necessidades do MRP que tem objetivo de projetar 

as necessidades de produção e compra de insumos. O Kanban alimentanda e 

gerencia as informações alimentadas no MRP de acordo com as atividades 

realizadas no chão de fábrica. 

O objetivo do Kanban é reduzir o tempo de espera, diminuir os níveis de estoque 

mantendo apenas o necessário interligando todas as operações em um fluxo 

continuo (MOURA,1996). Todos os cálculos realizados podem ser ajustados, 
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portanto, caso tenha mudanças na demanda ou na capacidade instalada da 

empresa, os cálculos podem ser atualizados ao novo cenário. 

Por fim, sugere-se que a empresa estudada aplique o sistema Kanban, 

comprovando a melhoria de todos os objetivos propostos com base no estudo 

realizado. 
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ANEXO 

 

ANEXO I: Classificação ABC 

MP 
QUANTIDADE 

MENSAL 
VALOR 

VALOR 
TOTAL 

% 
INDIVIDUAL 

% ACUMULADA CLASS. 

TAMPA A 100000 R$ 1,96318 R$ 196.318,00 0,325 32,45% A 

CIRCUITO A 100000 R$ 0,56849 R$ 56.849,00 0,094 41,85% A 

TAMPA B 100000 R$ 0,39808 R$ 39.808,00 0,066 48,43% A 

CAPACITOR A 200000 R$ 0,19756 R$ 39.512,00 0,065 54,96% A 

CONDUTOR A 100000 R$ 0,34848 R$ 34.848,00 0,058 60,72% A 

TRANSISTOR A 100000 R$ 0,29084 R$ 29.084,00 0,048 65,53% A 

PLACA A 100000 R$ 0,28015 R$ 28.015,00 0,046 70,16% A 

DIODO A 100000 R$ 0,26834 R$ 26.834,00 0,044 74,60% A 

INDUTOR A 100000 R$ 0,19958 R$ 19.958,00 0,033 77,90% A 

CARRETEL 100000 R$ 0,16470 R$ 16.470,00 0,027 80,62% B 

DIODO B 100000 R$ 0,14660 R$ 14.660,00 0,024 83,04% B 

DIODO C 200000 R$ 0,06795 R$ 13.590,00 0,022 85,29% B 

CAPACITOR B 100000 R$ 0,11784 R$ 11.784,00 0,019 87,24% B 

FERRITE 100000 R$ 0,09489 R$ 9.489,00 0,016 88,81% B 

CAPACITOR 100000 R$ 0,07718 R$ 7.718,00 0,013 90,08% B 

FIO A 35000 R$ 0,22013 R$ 7.704,55 0,013 91,36% B 

FERRITE A 100000 R$ 0,07138 R$ 7.138,00 0,012 92,54% B 

FUSIVEL A 100000 R$ 0,06543 R$ 6.543,00 0,011 93,62% B 

CAPACITOR C 100000 R$ 0,04312 R$ 4.312,00 0,007 94,33% B 

FITA DE COBRE 100000 R$ 0,03672 R$ 3.672,00 0,006 94,94% B 

FIO B 60 
R$ 

61,08954 R$ 3.665,37 0,006 95,54% C 

CAPACITOR D 100000 R$ 0,03334 R$ 3.334,00 0,006 96,10% C 

COLMEIA 1667 R$ 1,83727 R$ 3.062,12 0,005 96,60% C 

CAIXA 1 500 R$ 5,11544 R$ 2.557,72 0,004 97,02% C 

ETIQUETA 01 100000 R$ 0,02448 R$ 2.448,00 0,004 97,43% C 

INDUTOR B 100000 R$ 0,02352 R$ 2.352,00 0,004 97,82% C 

CAPACITOR E 100000 R$ 0,01657 R$ 1.657,00 0,003 98,09% C 

RESISTOR 200000 R$ 0,00653 R$ 1.306,00 0,002 98,31% C 

FITA A 30900 R$ 0,04110 R$ 1.269,99 0,002 98,52% C 

RESISTOR A 100000 R$ 0,01078 R$ 1.078,00 0,002 98,70% C 

RESISTOR B 100000 R$ 0,01078 R$ 1.078,00 0,002 98,87% C 

ETIQUETA 02 200000 R$ 0,00414 R$ 828,00 0,001 99,01% C 

RESISTOR C 100000 R$ 0,00816 R$ 816,00 0,001 99,15% C 

RESISTOR D 100000 R$ 0,00815 R$ 815,00 0,001 99,28% C 

RESISTOR E 100000 R$ 0,00815 R$ 815,00 0,001 99,42% C 

RESISTOR F 100000 R$ 0,00617 R$ 617,00 0,001 99,52% C 

RESISTOR G 100000 R$ 0,00616 R$ 616,00 0,001 99,62% C 
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RESISTOR H 100000 R$ 0,00527 R$ 527,00 0,001 99,71% C 

RESISTOR I 100000 R$ 0,00446 R$ 446,00 0,001 99,78% C 

ETIQUETA 03 100000 R$ 0,00414 R$ 414,00 0,001 99,85% C 

TABULEIRO 500 R$ 0,61891 R$ 309,46 0,001 99,90% C 

FITA B 12000 R$ 0,02529 R$ 303,48 0,001 99,95% C 
ETIQUETA BRANCA 

A 100000 R$ 0,00301 R$ 301,00 0,000 100,00% C 
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RESUMO 
 

As organizações buscam destaque no mundo corporativo, além disso, estão a procura 
por ferramentas e metodologias de gerenciamento para reduzir tempos, custos, 
defeitos e também, por melhorias contínuas. Este trabalho tem como objetivo aplicar 
a metodologia Seis Sigma com a utilização da ferramenta DMAIC para identificar 
oportunidades de melhorias na montagem de placas eletrônicas nas linhas de SMD, 
PTH, revisão e integração para a fabricação de controles eletrônicos para alarmes da 
Empresa Nice Brasil localizada em Santa Rita do Sapucaí-MG. O estudo conseguiu 
atender às expectativas esperadas, onde através das ferramentas Seis Sigma foi 
possível reduzir os desperdícios causados no processo. 
 

Palavras-chave: Seis Sigma. DMAIC. Placas Eletrônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Organizations are looking for prominence in the corporate world, and they are looking 
for management tools and methods to reduce times, costs, defects, and continuous 
improvement. This paper aims to apply the Six Sigma methodology with the use of the 
DMAIC tool to identify opportunities for improvements in electronic board assembly in 
SMD, PTH lines, review and integration for the manufacture of alarm controls at Nice 
Brasil Company located in Santa Rita do Sapucai-MG. The study was able to meet the 
expected expectations, where the Six Sigma tools could reduce the waste caused in 
the process. 
 
Keywords: Six Sigma. DMAIC. Electronic boards. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na literatura tradicional, segundo Pande, Neuman e Cavanagh (2011) o Seis Sigma 

surgiu, no fim da década de 1980, na sede da Motorola, com o objetivo de tornar a 

empresa mais eficaz contra seus concorrentes. Em 1987, o conceito da metodologia 

Seis Sigma se tornou popular e outras empresas como a General Eletric, passou a 

adotar esta metodologia em seus processos para melhoria contínua.  

O Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada e altamente 

quantitativa, que tem como objetivo aumentar expressivamente a 

performance e a lucratividade das empresas, por meio da melhoria contínua 

da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação dos 

clientes e consumidores, levando em conta todos os aspectos importantes de 

um negócio (WERKEMA, 2004, p. 37).  

Para o desenvolvimento de projetos Seis Sigma, o DMAIC é o método eficaz que ajuda 

na implementação da metodologia, por meio de análise e solução de problemas onde 

é utilizado para chegar a zero defeitos, em cinco etapas de acordo com Werkema 

(2004): Define (Definir), Mesure (Medir), Analyse (Analisar), Improve (Melhorar) e 

Control (Controlar). Para cada etapa, existem várias ferramentas que estão ligadas 

com a qualidade, planejamento e análise estatística, onde são utilizadas para atingir 

metas estratégicas de melhorias nos processos da empresa. 

No Brasil, a cada dia os interesses pelo Seis Sigma vêm aumentando. Com tecnologia 

nacional, o Grupo Brasmotor (Multibrás e Embraco) foi pioneiro na implementação da 

metodologia, que com a aplicação da mesma, obteve mais de 20 milhões de reais de 

lucro, em seus primeiros projetos concluídos. Muitas outras empresas atualmente no 

país, estão, por meio de consultorias nacionais, colocando em prática essa estratégia 

para obterem melhores resultados segundo Werkema (2012).   

De acordo com Mccarthy (2008), as organizações vêm buscando destaque no mundo 

corporativo, além disso, estão a procura por ferramentas e metodologias de 

gerenciamento para reduzir tempos, custos, defeitos e também, por melhorias 

contínuas que estão ligados com os objetivos diários das empresas. 

Esta pesquisa visa aplicar a metodologia Seis Sigma com a utilização da ferramenta 

DMAIC, na montagem de placas eletrônicas nas linhas de Tecnologia de Montagem 
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em Superfície (SMT), Terminal Inserido no Furo (PTH), Revisão e Integração, com o 

intuito de eliminar as perdas de componentes eletrônicos na Empresa Nice Brasil 

localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG.  

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO  

 

Esta pesquisa visa aplicar a metodologia Seis Sigma com a utilização da ferramenta 

DMAIC, para melhorar os processos na montagem de placas eletrônicas nas linhas 

de SMT, PTH, Revisão e Integração para a fabricação de controles eletrônicos para 

alarmes da Empresa Nice Brasil localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG, 

conforme mostra a figura 1 e 2. O Grupo Nice é um líder global em automação 

residencial, cotado no segmento STAR da Bolsa de Valores Italiana. Possui uma 

ampla gama de produtos de sistemas de automação integrados para portas, portões 

e cancelas, toldos, persianas e cortinas, além de sistemas de alarmes e iluminação 

para residências, comércios e aplicações industriais.  

  

 

 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Site NICE (2019) 

 

 

 
 

Figura 1- Empresa Nice – Santa Rita do Sapucaí – MG  
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Fonte: Site NICE (2019) 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Aplicar as ferramentas Seis Sigma nos processos de fabricação de placas eletrônicas 

de controles eletrônicos para a diminuição de desperdícios.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Alinhados ao objetivo geral, os objetivos específicos deste trabalho são:  

a) Identificar as principais causas de problemas no processo de fabricação; 

b) Eliminar retrabalhos e perdas nos processos; 

c) Melhorar a margem de lucro.  

 

 

 

Figura 2 - Produto TX - TECH SAW 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

As diferentes formas de utilizar as ferramentas de melhoria possibilitam que as 

empresas conheçam melhor seus problemas Saxena (2007) e possa controlar de 

forma mais eficaz todo o seu processo produtivo (WERKEMA, 2002). 

O conhecimento sobre o uso da aplicabilidade da metodologia Seis Sigma é 

importante, porque contribui para a margem de lucro da empresa em relação aos 

processos decorrentes na organização. 

O tema abordado está relacionado com a aplicação da ferramenta DMAIC no 

processo de fabricação de placas eletrônicas, onde em cada etapa são utilizadas 

várias ferramentas que auxiliam na tomada de decisão. Ou seja, o DMAIC é a chave 

para o sucesso da implementação da metodologia Seis Sigma, pois possui vários 

benefícios como, reduzir custos e desperdícios, aumentar a produtividade e 

lucratividade, melhorar a qualidade de produtos e processos, aumentar a satisfação 

dos clientes e especificamente eliminar perdas, falhas e retrabalhos de componentes 

eletrônicos garantindo o sucesso da organização a longo prazo (WERKEMA, 2012). 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 SEIS SIGMA  

 

2.1.1 Definição  

 

De acordo com Paladini et. al. (2005) o nome da letra grega sigma (σ), representa o 

desvio-padrão em notação estatística, denominada como Metodologia Seis Sigma. 

Quanto maior o valor de Sigma, menor custo, menor a probabilidade defeitos no 

processo e maior satisfação dos clientes sendo como principal objetivo chegar 

próximo a zero defeitos.  
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Complementa o autor Paladini et. al. (2005) em 1987, seguida pela General Eletric 

(GE) o conceito de Seis Sigma foi introduzido e popularizado pela Motorola. O Seis 

Sigma tem como objetivo reduzir drasticamente os custos, a variabilidade dos 

processos críticos e aumentar a margem de lucro das empresas otimizando produtos 

e processos, buscando a satisfação dos clientes sendo considerado como o mais 

recente Programa de Gestão da Qualidade.  

McCarthy (2008) afirma que o Seis Sigma é um processo de negócio que permite por 

meio do monitoramento das atividades diárias e do planejamento, minimizar recursos, 

desperdícios e aumentar a satisfação dos clientes para que as organizações 

melhorem de forma significativa seu desempenho. Já Jnanesh (2016), menciona que 

o Seis Sigma é um conjunto de técnicas de melhorias de processos, onde ao eliminar 

falhas, erros ou defeitos, pode-se atingir um índice de falhas ou defeitos por milhão 

de oportunidades (DPMO) menor que 4. 

Contudo, de acordo com Paladini e Carvalho (2012) não é somente a redução da 

variabilidade e o pensamento estatístico que caracterizam este programa. O Seis 

Sigma proporciona um alinhamento estratégico, utilizando resultados alinhados aos 

indicadores de desempenho da organização. No entanto, o autor ressalta que a 

metodologia Seis Sigma tem como objetivo aumentar a lucratividade das empresas, 

reduzindo a variabilidade dos processos críticos, otimizando processos e produtos e 

conquistando a satisfação dos clientes.  

 

2.1.2 Histórico Seis Sigma   

 

Na década de oitenta, a abordagem Seis Sigma foi desenvolvida pela Motorola, 

especificamente em 15 de janeiro de 1987, a fim de reduzir falhas em seus produtos 

eletrônicos e tornar a empresa capaz de enfrentar seus concorrentes (WERKEMA, 

2012). 

Além disso, Werkema (2012) destaca que a Motorola foi contemplada com o Prêmio 

Nacional da Qualidade Malcom Baldrige, onde o programa Seis Sigma tornou-se 

conhecido pelo sucesso da organização. Outras empresas como General Eletric (GE), 
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Kodak, Sony, AlliedSignal (hoje, Honeywell), entre outras, passaram a utilizar com 

sucesso o Seis Sigma e com a propagação dos altos ganhos alcançados por elas, 

gerou-se um forte interesse das empresas adotarem o Seis Sigma.  

 

2.1.3 A Importância do Seis Sigma  

 

Com base em Rotondaro (2002) pode-se enfatizar que as principais vantagens do 

Seis Sigma estão relacionadas com maior satisfação dos clientes, funcionários 

capacitados e motivados, ganhos significativos com os fornecedores, otimização e 

mudanças inovadoras, proporciona mudança de cultura, reduz os custos, aumenta a 

margem de lucro da empresa, melhora os processos, atinge maior rapidez e 

probabilidade de sucesso na implementação, além disso, obtém-se um aumento de 

produtividade.  

 

2.2 MÉTODO DMAIC  

 

2.2.1 Definição DMAIC 

 

Segundo Werkema (2004), a utilização do método DMAIC baseado no ciclo de 

melhoria contínua Plan (Planejar), Do (Fazer), Check (Verificar), Action (Ação) (PDCA) 

é um dos grandes sucessos do Seis Sigma para o desenvolvimento de projetos onde 

o PDCA foi criado por Walter Shewhart e em seguida adaptado por Edwards 

Demming. A Figura 3 demonstra a evolução do PDCA para o DMAIC e suas 

respectivas fases.  

 



19 

 

Figura 3- Evolução do PDCA para DMAIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Werkema (2004, p. 28) 

 

Pode-se afirmar que o DMAIC é o aprimoramento do Ciclo PDCA na visão da gestão 

da qualidade por meio da aplicação da metodologia Seis Sigma. As fases que 

constituem este método confirmam que as organizações apliquem a técnica, a 

definição e execução dos projetos, através de ferramentas do Seis Sigma para 

alcançar melhores resultados (RUTHES; CERETTA; SONZA, 2006). 

A ferramenta DMAIC (define; measure; analyse; improve; control) segundo Soares et. 

al. (2010), é aplicada no desenvolvimento de projetos de melhoria, sendo eficaz na 

redução de defeitos e também na redução de custos, melhoria de processos e 

aumento de produtividade nos projetos. Dessa forma, a estrutura da metodologia 

DMAIC busca por soluções de problemas sendo detalhada nas seguintes fases:  

 

2.2.1.1 Define (Definir) – D 

 

A descrição da situação atual, o escopo do projeto e os objetivos devem ser 

evidentemente descritos na fase de Definição (WERKEMA, 2004).  

Segundo Pyzdek (2003), “Definir” representa a etapa onde o objetivo do projeto é 

estabelecido com precisão. Na Tabela 1, mostra as atividades e as possíveis 

ferramentas utilizadas em Define (Definir): 
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Tabela 1 - Fase Definir (Define) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Werkema (2012, p. 18) 

 

2.2.1.2 Measure (Medir) – M 

 

De acordo com Werkema (2004), a fase de “Medição” consiste em determinar o foco 

do problema e o local onde está inserido. Pyzdek (2003) afirma que essa fase está 

relacionada com a coleta e a medição de dados contínuos e discretos. Com isso, é 

possível determinar a localização ou o foco do problema como também, definir as 

escalas de medida e avaliar a variabilidade do processo.   
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Na Tabela 2, apresenta as atividades e as possíveis ferramentas utilizadas em 

Measure (Medir): 

Tabela 2- Fase Medir (Measure) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Werkema (2012, p. 19) 

 

2.2.1.3 Analyze (Analisar) – A 

 

Werkema (2004) ressalta, que a fase “Analisar” consiste em determinar as causas-

raízes de cada problema prioritário. 
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Segundo Pyzdek (2003), a terceira fase consiste em identificar a causa do problema. 

Para desenvolver a fase “Analisar”, são utilizadas ferramentas exploratórias e 

descritivas de análise e seleção de dados. Na Tabela 3, demonstra as atividades e as 

possíveis ferramentas utilizadas em Analyze (Analisar): 

Tabela 3 - Fase Analisar (Analyze) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Werkema (2012, p. 19) 
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2.2.1.4 Improve (Melhorar) – I 

 

Werkema (2004) destaca que a fase “Melhorar” implementa, avalia e propõem 

soluções para os problemas encontrados e priorizados na fase anterior.  

Pyzdek (2003), mostra que a fase “Melhorar”, as soluções para cada problema são 

implementadas, selecionadas e avaliadas. Na Tabela 4, apresenta as atividades e as 

possíveis ferramentas utilizadas em Improve (Melhorar): 

Tabela 4 - Fase Melhorar (Improve) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado Werkema (2012, p. 19) 
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2.2.1.5 Control (Controlar) – C 

 

De acordo com Werkema (2004), a fase que finaliza o DMAIC é a “Controlar”, que a 

longo prazo garante que o alcance da meta seja conservado.  

Pyzdek (2003) ressalta, que a última fase “Controlar” refere-se à organização do 

controle de processo com o intuito, de manter as metas atingidas em longo prazo. 

Portanto, nesta fase as melhorias são padronizadas, os indicadores analisados são 

definidos e as metas propostas são comparadas com os resultados obtidos. Na Tabela 

5, mostra as atividades e as possíveis ferramentas utilizadas em Control (Controlar): 

Tabela 5 - Fase Controlar (Control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Werkema (2012, p. 19) 
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2.3 FERRAMENTAS SEIS SIGMA 

 

2.3.1 Diagrama de Pareto 

 

De acordo com a frequência de eventos de uma certa coleta de dados, onde mostra 

as porcentagens dos dados acumulados em uma linha, o Gráfico de Pareto é 

constituído por barras verticais e em ordem decrescente segundo Werkema (2006). 

Rotondaro et al. (2010) aborda, que o Gráfico de Pareto é uma descrição gráfica de 

dados que aponta informações de como unir as melhores oportunidades de melhorias 

no processo.  

Além disso, Aiag (2006) afirma que o Diagrama de Pareto mostra os itens organizados 

do mais frequente para o menos frequente, ou seja, de forma decrescente a frequência 

da ocorrência dos itens. Sendo assim, tem como intuito de dar prioridade a solução 

de problema e concentrar-se nos recursos mais relevantes.  

 

2.3.2 Diagrama de Ishikawa 

 

Segundo Slack (2015), o Diagrama de Ishikawa pode ser feito por ramificações em 

causas secundárias e terciárias, proporcionando soluções de acordo com a coleta de 

dados e uma visão geral dos processos. São feitos questionamentos sobre o tempo, 

o local e os motivos que causam o problema para a realização do diagrama.  

Paladini (2008) aborda, que o Diagrama de Causa e Efeito (também chamado Espinha 

de Peixe, ou de Ishikawa) é utilizado para verificar as situações do processo e suas 

operações. Esse diagrama é utilizado para detectar as causas que possam interferir 

nos processos e sua estrutura é parecida a uma espinha de peixe.  
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Para Coutinho (2011), é possível definir as principais causas dos problemas através 

dos 6 M’s na Figura 4, sendo: Método, Máquina, Medição, Meio ambiente, Material e 

Mão de obra.  

a) Método: Procedimentos de trabalho que podem influenciar o problema.        

b) Máquina: Utilização dos equipamentos no processo que podem influenciar o 

problema.  

c) Medição: Utilização das métricas para mensurar as atividades que podem 

influenciar o problema.  

d) Meio ambiente: Meio (local) em que a tarefa realizada pode influenciar o 

problema.  

e) Material: Tipo de insumos usados no processo que podem influenciar o 

problema.  

f) Mão de obra: Pessoas relacionadas com as atividades que podem influenciar 

o problema.  

 
Figura 4 - Diagrama de Ishikawa 

 
Fonte: Paladini (2008) 
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2.3.3 Árvore Funcional de Melhoria de Processo 

 

Stonner (2017), aborda que o Diagrama de Árvore, também chamado de diagrama 

hierárquico, inicia-se de um problema e vai separando em pequenos ramos com 

informações mais detalhadas do problema. Além disso, para que o problema seja 

desenvolvido em detalhes, o Diagrama de Árvore pode ser definido com a utilização 

das ferramentas Diagrama de Inter-relações e Afinidades sendo que, elas ajudam a 

descobrir os problemas mais prioritários e relevantes. 

De acordo com Oribe (2004), o Diagrama de Árvore é uma ferramenta acessível e 

simples de ser aplicada e é melhor do que muitas outras ferramentas. O autor também 

ressalta, que o Diagrama de Árvore é uma forma de constatar as causas de um 

problema. 

 

2.3.4 5W2H 

 

Segundo Reyes (2000), 5W2H é uma ferramenta para organizar as informações em 

um planejamento, demonstração de resultados ou plano de ação. Além disso, todas 

as atividades a serem executadas podem ser implementadas de forma organizada 

através das seguintes perguntas: What (o quê); Who (quem); When (quando); Where 

(onde); Why (por quê); How (como); How much (quanto custa) de acordo com a Tabela 

6.  

Meira (2003), complementa que o 5W2H é uma ferramenta que consiste em definir 

uma causa, um problema ou um plano de ação mais correto possível, através das 

perguntas que compõe a ferramenta como a seguir:  

 

a) O quê (what) – O que será elaborado?  

b) Quem (Who) – Quem serão as pessoas encarregadas pela ação?  

c) Quando (When) – Quando será efetuada a ação?  

d) Por quê (Why) – Por que implementar a ação/solução?  
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e) Onde (Where) – Onde a ação/solução será adotada?  

f) Quanto (How much) – Quanto vai custar?  

g) Como (How) – Como será executada a solução?  

 

Tabela 6 - Modelo 5W2H 

 
Fonte: Meira (2003, p. 100) 

 

2.3.5 Brainstoming  

 

De acordo com Maximiano (2009), o Brainstorming (tempestade de ideias) baseia-se 

em obter escolhas para a tomada de decisão, sendo necessária a criação de ideias 

que por meio desse método estimula-se à criatividade.  

Segundo Oakland (1994), o Brainstorming é um método que pode ser estudado e 

aplicado em diversas situações gerando uma quantidade considerável de ideias com 

maior rapidez. Este método é realizado por todos os integrantes do grupo que 

expressam suas ideias de forma diferentes, onde são proibidas as críticas para que 

todos participem com originalidade e entusiasmo. 

Brassard e Ritter (1994) definem que através de um processo livre de críticas, 

Brainstorming é uma ferramenta utilizada para desenvolver um grande nível de ideias 

com eficácia e criatividade.  Alguns resultados desta ferramenta são: criar ideias 

amplas, desenvolver entusiasmo na equipe, resolver problemas específicos e 

liberdade de expressão. Para a aplicação desta ferramenta todos os envolvidos 

expõem suas ideias e todas elas devem serem anotadas.  
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Portanto, Marshall et. al. (2006) afirma que o Brainstorming tem como finalidade 

buscar diferentes opiniões através da criatividade em equipe, detalhando as ideias em 

um determinado tipo de assunto.  

 

2.3.6 5S 

 

Werkema (2012), afirma que o 5S é uma técnica, onde tem como objetivo proporcionar 

e conservar a organização e a limpeza do local de trabalho. O 5S quando adotado, 

resulta em vários benefícios para a empresa, tais como: redução de perdas de 

materiais e defeitos, melhoria da produtividade, atendimento no prazo, aumento da 

segurança no trabalho, entre outros. É necessário que haja envolvimento de todos 

que atuam nos processos, para que o 5S seja realizado de forma eficiente. Conforme 

a Tabela 7, a sigla 5S é oriunda das palavras japonesas que se iniciam com a letra S. 

 

Tabela 7- Significado 5S 

 

Fonte: Adaptado Werkema (2012, p. 69) 
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De acordo com Michalska e Szewieczek (2007), o 5S utilizado de forma eficaz, resulta 

na eliminação de perdas com relação a quebras e falhas, local de trabalho limpo e 

organizado e consequentemente traz melhorias na segurança e qualidade do trabalho.  

Entretanto, se o 5S não for realizado de forma correta, pode ocasionar aos 5D: 

Demoralized employees (Funcionários desmoralizados), Dissatisfied customers 

(Clientes insatisfeitos), Defects (Defeitos), Declining profits (Lucros decrescentes) e 

Delays (Atrasos), conforme Singh (2012). 

 

2.3.7 Mapa de Processo 

 

O mapeamento de processos, demonstra graficamente o envolvimento entre as 

atividades de um processo e seus elementos, evidenciando as operações feitas ao 

decorrer do processo, quanto também, as variáveis de entrada e saída. O Mapa de 

Processo caracteriza a lógica de performance de uma organização, que concede uma 

melhor percepção dos processos de negócios, tornando mais visível o entendimento 

dos processos da organização, o que pode auxiliar na tomada de decisão para a 

melhoria de processo, segundo Carpinetti (2012). 

Rath e Strong (2001), relata que o mapa de processo é uma ferramenta essencial para 

verificar o conhecimento de todos envolvidos no projeto, além de ser uma ótima 

técnica de visualização onde é possível esclarecer os problemas e analisar o real 

objetivo do projeto. Para isso, é necessário realizar brainstorming com toda a equipe, 

para obter o máximo de ideias e sugestões possíveis.  

De acordo com Werkema (2002), os mapas de processo são usados para comprovar 

o conhecimento existente sobre os processos e deve descrever: os limites do 

processo: início e fim; produto final (PF) e produto em processo (PP); entradas e 

saídas: insumos e produtos/serviços; parâmetro de produto final (Y) = produto 

acabado; parâmetro de produto em processo (y) = produto antes do estágio de produto 

acabado; parâmetro de processo (X) = característica mensurável de um processo que 

pode afetar o desempenho do produto. As classificações dos parâmetros do processo 

podem ser classificadas como: parâmetro de processo controlável: Fator que pode ser 
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ajustado em um valor pré-determinado e controlado (C) e parâmetro de ruído: Fator 

que não pode ser controlado (R). Se a caracterização do processo indica que a 

variação em um parâmetro controlável ou em um parâmetro de ruído, exerce um 

impacto significativo na performance do produto ou serviço, aquele parâmetro é 

identificado como um parâmetro crítico (*). Dessa forma, o mapa de processo irá 

facilitar a realização da etapa de quantificação e priorização do processo e deve ser 

revisto com frequência. 

A figura 5, representa o exemplo de um mapa de processo.  

 

 

     Fonte: Adaptado Werkema (2002) 

 

2.3.8 Estratificação  

 

Segundo Marshall (2012), a Estratificação é um método que é utilizado em conjunto 

com outras ferramentas de análise de dados. Assim, a Estratificação divide os dados, 

separando-os de forma que possam ser vistos todos os padrões. Já Gitlow (1989), 

ressalta que a Estratificação, demonstra as causas do problema e auxilia na solução 

dos mesmos, quando a ferramenta é utilizada de forma adequada. 

Figura 5 - Exemplo de Mapa de Processo 



32 

 

A Estratificação pode ser feita em vários produtos, ajudando a melhorar a qualidade, 

detectar e eliminar as causas dos problemas. Será fácil encontrar as verdadeiras 

causas dos problemas, quando os dados forem certamente estratificados (CHANG e 

LU, 1995). 

 

2.3.9 Kaizen 

  

A palavra Kaizen surgiu de duas palavras japonesas, “Kai”, que significa “mudança” e 

“zen”, que significa “ para o melhor, ” afirma Palmer (2001). Já Maarof e Mahmud 

(2016) define Kaizen como uma filosofia japonesa que através do empenho contínuo, 

possibilita várias melhorias. Para isso acontecer, o autor enfatiza que é importante 

envolver a participação de todos na organização, pois por meio do trabalho executado 

em altos padrões de qualidade, é que se obtém as melhorias. 

 

2.3.10 SIPOC 
 

De acordo com Werkema (2004), a ferramenta SIPOC é aplicada para obter uma visão 

geral do processo que está sendo estudado. Além disso, com a utilização desta 

ferramenta possibilita solucionar os conflitos de entendimento da equipe e 

principalmente descobrir com clareza os limites de processo. O SIPOC não expõe 

detalhes do processo que está sendo analisado e é constituído por cinco elementos 

no diagrama, sendo eles: Fornecedores (Suppliers), Insumos (Inputs), Processo 

(Process), Produtos (Outputs) e Consumidores (Customers) conforme mostra a Figura 

6.  

Complementando Werkema (1995), a ferramenta SIPOC permite uma visão geral de 

elevado nível do processo e descreve como o processo está significando para o 

cliente. Entretanto, o SIPOC é constantemente utilizado dentro da metodologia Seis 

Sigma na fase Definir (Define) através das etapas do DMAIC, ajudando a entender 

claramente o objetivo de um processo.   
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Segundo Rasis et. al. (2002), ressalta que o diagrama SIPOC é fundamental para 

mostrar às pessoas uma visão macro ao começar um novo negócio. E para os 

negócios que já existem, ele apoia recuperar pessoas que estão desatualizadas 

devido as novas alterações no processo. 

 

Figura 6 - SIPOC 

 
 

Fonte: Adaptado Werkema (1995) 

 

2.4 PADRONIZAÇÃO 

 

A padronização visa assegurar a aplicação dos processos sempre da mesma forma, 

com o objetivo de reduzir desvios, erros e aumentar a previsibilidade dos resultados. 

A mesma estabelece padrões de modelo para executar as atividades repetitivas ou as 

operações (TEIXEIRA et. al., 2014). 

Ressaltam Lima e Júnior (2010), que a padronização é um dos métodos mais eficazes 

para o entendimento dos clientes em relação a qualidade dos produtos ou serviços 

buscando contornar qualquer problema de variação no processo. A eliminação dessa 

variação só pode acontecer quando a organização estabelecer rotinas de trabalho. 

Através de uma concentração de informações que é transmitida por todas as áreas e 

colaboradores, essas rotinas de trabalho devem ser preparadas de forma a elevar a 
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eficiência na distribuição de serviços e na produção. Contudo, a Padronização é 

importante, pois por meio da repetição os processos podem ser melhores executados.  

 

3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa tem como abordagem quantitativa, onde requer o uso de técnicas e 

análises estatísticas e também abordagem qualitativa, pois utiliza-se a interpretação 

como forma de análise dos dados. 

O estudo de caso será adotado como procedimento técnico de pesquisa aplicada que 

visa gerar conhecimento para a aplicação prática e solução de problemas e também, 

a pesquisa descritiva que busca realizar um estudo detalhado, com análise, coleta de 

dados e interpretação dos mesmos, entretanto, o estudo de caso não se restringe 

apenas o levantamento de informações teóricas, mas também de observações e 

experiências (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

O Estudo de Caso foi realizado na empresa Nice Brasil localizada em Santa Rita do 

Sapucaí - MG, sob a análise do processo de fabricação de placas eletrônicas do 

controle TX-TECH, onde o mesmo passa pelos processos de SMT, PTH, Revisão e 

Integração. 

 

4.1 PROCESSO SMT  

 

De acordo com Lidak e Rebelato (2005), a aplicação por meio de máquinas com 

precisão em alto grau e automatizada, é conhecida como tecnologia SMT. O seu 

gerenciamento é feito por meio de softwares que informam o tipo e a posição de cada 
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componente a ser posicionado sobre as PCI’S e a sequência de montagem. As 

máquinas SMT são abastecidas com componentes SMD, sendo alimentadas por 

dispositivos que fixam rolos contendo os componentes eletrônicos que serão 

montados sobre a PCI. Os Rolos de componentes são confeccionadas com fitas de 

plástico ou papel para o suporte dos componentes SMD de forma espaçada. Quando 

a máquina busca o componente a ser montado, o rolo avança até que o próximo 

componente esteja na posição de composição. 

Segundo Oliveira (2012), possui duas tecnologias de montagem em relação a 

montagem em superfície. O processo usando pasta de solda onde o componente já é 

soldado através do derretimento da solda no forno de refusão e a montagem utilizando 

adesivo, na qual a placa de circuito impresso precisará passar em equipamento de 

solda em onda.  

A figura 7, representa o mapa de processo de SMT da empresa. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

                                                                                                       

Figura 7 – Mapa de Processo SMT 
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 4.2 PROCESSO PTH E REVISÃO 

 

Ressalta Fuse (1999), que a montagem através de furos PTH, foi criada por volta de 

1940. As placas possuem furos eletricamente conectados às trilhas de metal e os 

componentes possuem terminais salientes e longos.  

De acordo com Moraes (2006), os designers de placas de circuito impressos não 

conseguiram se desfazer dos componentes PTHS, mesmo através do grande avanço 

tecnológico com o surgimento dos componentes SMDS, isso porque esses 

componentes conferem resistência mecânica tornando mais duradoura a vida útil do 

produto. Em vista disso, técnicas de montagem através de furos são geralmente 

reservadas para componentes mais volumosos tais como capacitores eletrolíticos, 

conectores de diversos tamanhos, ou semicondutores em encapsulamentos maiores. 

Esse tipo de montagem consiste basicamente de duas atividades essenciais: inserção 

e soldagem dos componentes.  

O processo de inserção manual, inicia-se com a pré-formagem dos componentes, 

etapa em que os componentes são dobrados, cortados e separados. Em seguida, são 

enviados para a linha e é feita a inserção dos componentes na placa. Portanto, é 

recomendável utilizar máquinas de inserção semiautomática que orientam a posição 

e o sentido da montagem, pois a inserção manual é muito propensa a erros. Após 

todos os componentes serem inseridos na placa é executada a soldagem através da 

máquina de solda por onda. Neste processo a placa é transportada em uma esteira, 

passando tangencialmente em algumas cubas e por uma zona de pré- aquecimento. 

A soldagem por onda existe há, pelo menos, 50 anos e recebeu uma série extensa de 

aprimoramentos, mas a essência é a mesma (BRINDLEY, 1990).  

Segundo Todd e Allen (1994), existem muitos tipos de máquinas de solda por onda, 

entretanto, os princípios destas máquinas e os componentes básicos são os mesmos. 

Uma máquina de solda por onda padrão consiste de três partes: fluxagem, pré-

aquecimento e soldagem, de acordo com a figura 8. 
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Fonte: Todd e Allen (1994) 

 

Relata Doro (2004), que o principal propósito das inspeções e dos testes que são 

usados na linha de produção, é verificar se a placa de circuito impresso está conforme 

as especificações desejadas. Entretanto, existem outros propósitos para a inspeção, 

sendo os mais importantes: distinguir lotes bons de lotes ruins, avaliar a capacidade 

do processo, determinar se o processo está variando, determinar se o processo está 

dentro dos limites de especificação, avaliar um instrumento de medição, avaliar a 

eficiência dos inspetores da qualidade. As principais técnicas de inspeção usadas no 

processo de montagem de placas de circuito impresso são: inspeção visual manual, 

inspeção óptica automática e inspeção raio-X. Na empresa onde está sendo realizado 

o estudo de caso, utiliza a inspeção ótica automática (AOI): Esta técnica utiliza um 

sistema de coleta de imagem conectado em um computador para adquirir 

automaticamente uma imagem, gravá-la, e então, executar algum tipo de 

processamento, a fim de fazer uma avaliação em relação a um critério pré-definido. 

No processo de revisão, de acordo com Doro (2004), os principais tipos de testes 

elétricos em placas de circuito impresso são: testes funcionais e testes de circuito. 

Esses testes são fundamentais para identificar os defeitos na placa de circuito 

impresso não detectados pela inspeção, evitando assim que um produto não conforme 

seja entregue ao cliente. Um dos benefícios é que os testes são realizados após o 

processo de montagem ser concluído.  

A figura 9, representa o mapa de processo de PTH e Revisão.  

Figura 8 - Máquina de Solda em Onda 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A figura 10, representa os 6 postos de trabalho onde são realizados o processo de 

PTH. No Posto 1 e 2, são inseridas as micro chaves. No Posto 3, são inseridos os 

ressonadores. No Posto 4, são inseridos os leds. No Posto 5, são inseridos os 

terminais de bateria do lado direito. No Posto 6, são inseridos os terminais de bateria 

do lado esquerdo.    

 

 

Fonte: Empresa NICE 

Figura 9 – Mapa de Processo PTH e Revisão 

Figura 10 - Postos de Trabalho PTH 
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4.3 PROCESSO INTEGRAÇÃO 

 

Na figura 11, está apresentando o mapa de montagem do controle TX-TECH para que 

os colaboradores tenham os procedimentos necessários para realizar a montagem. 

 

 

Fonte: Empresa NICE 

 

Figura 11 - Mapa de Montagem TX-TECH 
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A figura 12, representa o mapa de processo de Integração, que realiza a montagem 

final do produto TX-TECH. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Na figura 13, mostra o local onde fica armazenado as placas.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa NICE 

Figura 12 – Mapa de Processo Integração 

Figura 13 - Armazenamento das Placas em Bandejas Plásticas 
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Na figura 14, mostra a linha 1 do processo do controle TX-TECH.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Fonte: Empresa NICE 

 

Na figura 15, mostra o teste de frequência com o uso do osciloscópio.  

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Empresa NICE 

 

 

Figura 14 - Linha 1 - Controle TX-TECH 

Figura 15 - Teste de Frequência com o uso do Osciloscópio 
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Na figura 16, mostra a seladora dos produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa NICE 

E na figura 17, mostra o produto embalado para a expedição.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa NICE 

 

Figura 16 - Seladora 

Figura 17 - Produto TX-TECH embalado para a Expedição 
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4.4 APLICAÇÃO DO DEFINE-MEASURE-ANALYZE-IMPROVE-
CONTROL  

 

4.4.1 Fase Define - Definir 

 

Na fase inicial do projeto, será analisado o histórico do processo do controle TX-TECH 

de janeiro a agosto de 2019, para a definição do real problema. Na tabela 8, foi 

aplicada a ferramenta SIPOC para obter uma visão geral desse processo.        

 

Tabela 8 – Aplicação da Matriz SIPOC 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.4.2 Fase Measure – Medir 

 

Na fase de medição, onde consiste em determinar o foco do problema e o local onde 

está inserido, foi realizada a Estratificação de Dados, que constitui na separação dos 

dados e o Diagrama de Pareto, que aborda uma descrição gráfica de dados apontando 

informações de como unir as melhores oportunidades de melhorias no processo TX-

TECH. 

O gráfico 1, representa o índice de produtos com defeitos durante os meses de janeiro 

a agosto no ano de 2019.  

 
Gráfico 1 - Índice de Produtos com Defeitos de Janeiro a Agosto de 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 

De acordo com esse gráfico, pode-se concluir que durante os meses de janeiro a 

agosto de 2019, o produto que mais obteve defeitos foi o controle TX-TECH PRETO 

com o percentual de 43,9% e quantidade de 10.656 defeitos. Portanto, observa-se 

que este produto é o que deve ser priorizado para realizar as soluções de melhorias. 
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O gráfico 2, representa o índice de falhas no processo TX-TECH com maior defeito, 

sendo filtrado somente os dados do controle TX-TECH.  

  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 

Neste gráfico, analisando os dados do TX-TECH PRETO, o maior índice de falhas no 

processo é o de Revisão com o percentual de 54,5% e quantidade de 7.192 defeitos. 

Contudo, o processo de revisão é o que deverá ser verificado. 

O gráfico 3, representa o índice de problemas no TX-TECH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Índice de Falhas no Processo - TX-TECH 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Conforme esse gráfico, conclui-se que os dois maiores índices de problemas são Sem 

Solda e Revisão, com o percentual de 23% e 22,7% e quantidades de 3.036 e 2.993 

defeitos respectivamente.   

O gráfico 4, demonstra o índice de problemas no processo de Revisão, sendo filtrado 

somente os dados do controle TX-TECH.  

 
 
 
 
 

Gráfico 3 - Índice de Problemas - TX -TECH 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Neste gráfico, evidencia que o maior índice de problema no processo de revisão é o 

de Solda Fria/Sem Solda com o percentual de 73,8% e quantidade de 3.468 defeitos. 

E também, é importante obter uma precaução em relação ao Curto de Solda com o 

percentual de 12% e quantidade de 563 defeitos. Portanto, este problema é o que 

deverá ser analisado. 

O gráfico 5, mostra o local onde está inserido os problemas no processo de Revisão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 - Índice de Problemas no Processo de Revisão - TX - TECH 
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Gráfico 5 - Locais do Problema no Processo de Revisão - TX - TECH 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

De acordo com este gráfico, demonstra que o local com o maior índice de problema é 

na Chave do controle com o percentual de 50% e quantidade de 2.342 defeitos. 

Portanto, este local que deverá ser estudado. 

Entretanto, com a estratificação dos dados e a elaboração dos gráficos de pareto, 

pode-se concluir, que o problema principal do processo do controle TX-TECH em 

relação a janeiro a agosto de 2019, é diminuir o número de retrabalhos do controle 

TX-TECH, especificamente no processo de Revisão, devido à solda e na posição da 

chave.   

Nas figuras 18 e 19, está indicando os componentes que são inseridos na PCI do 

controle TX-TECH, composto pelas chaves, terminais de bateria, ressonador, led, 

resistores, diodos, CI, entre outros.  
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                                                      Fonte: Empresa NICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa NICE 

Figura 18 - Foto Placa TX-TECH Frente 

Figura 19 - Foto Placa TX-TECH Verso 
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4.4.3 Fase Analyze - Analisar  

 

Na fase analisar, consiste em determinar as causas do problema através das 

ferramentas de análise, como o Brainstorming, que busca diferentes opiniões através 

da criatividade em equipe e o Diagrama de Causa e Efeito que define as principais 

causas do problema através dos 6M’s.   

A figura 20, representa o Brainstorming que foi elaborado para detectar as possíveis 

causas do problema, sendo agrupado todas as diferentes ideias.  

 

Figura 20 - Aplicação do Brainstorming 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Na figura 21, está representado o Diagrama de Ishikawa que através do 

Brainstorming, as principais causas foram separadas e divididas para a análise em 

6M's. 

 

Figura 21 - Aplicação do Diagrama de Causa e Efeito 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.4.4 Fase Improve - Melhorar  

 

Na fase melhorar, propõem e avalia soluções para os problemas encontrados e 

priorizados na fase anterior, como a Árvore de Funcional de Melhoria de Processo, 

que constata as causas dos problemas e propõe ações de melhorias. 

A figura 22, representa a Árvore Funcional de Melhoria de Processo que foi elaborada 

para solucionar o problema de Solda no Controle TX-TECH – Chave. Este problema 

foi dividido em causas primárias, secundárias e terciárias sendo proposta as ações de 

melhorias. 
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Figura 22 - Aplicação da Árvore Funcional de Melhoria de Processo 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.4.5 Fase Control - Controlar 

 

A fase controlar, tem o intuito de manter as metas atingidas em longo prazo, sendo 

necessário o uso de algumas ferramentas como por exemplo, 5W2H, que é uma 

ferramenta que organiza as informações em um planejamento, demonstração de 

resultados ou plano de ação. Além disso, tem também a ferramenta 5S, onde possui 

o objetivo de proporcionar e conservar a organização e a limpeza do local de trabalho, 

resultando em vários benefícios para a organização. A filosofia japonesa Kaizen, que 

é utilizada através do empenho contínuo, possibilitando várias melhorias. E também, 

a padronização que é usada como um dos métodos mais eficazes para o 

entendimento dos clientes em relação a qualidade dos produtos ou serviços buscando 

contornar qualquer problema de variação no processo. A eliminação dessa variação 

só pode acontecer quando a organização estabelecer rotinas de trabalho. 

Na tabela 9, está apresentando a aplicação da ferramenta 5W2H para mostrar 

detalhadamente como cada melhoria deve ser realizada. Na pergunta When 

(Quando?), onde mostra os meses para a realizar a ação, pode ser alterada de acordo 

com a necessidade da aplicação de cada melhoria na empresa.  
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 9 - Aplicação 5W2H 
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4.5 SUGESTÕES DE MELHORIAS 

 

Através da Árvore Funcional de Melhoria de Processo representada na figura 22 do 

item 4.4.4, foi analisado que por meio de várias ferramentas Seis Sigma que o 

problema de maior índice no processo de fabricação dos controles TX-TECH foi a 

solda na chave. Com isso, muitas oportunidades de melhorias surgiram, e uma delas 

que se destaca seria o fornecimento de recursos necessários e adequados para os 

colaboradores, como por exemplo, a dedeira, com o intuito de reduzir uma das 

principais causas como oleosidade nos terminais das chaves, e também, a falta de 

solda, devido aos operadores pegarem no componente, sem nenhuma proteção, 

potencializa a oxidação onde impede o contato elétrico. Como os operadores não 

utilizam nenhum tipo de luva ou dedeira, a empresa poderia implementar o uso desses 

recursos. Isso resultaria na diminuição da oleosidade e na falta de solda nos terminais 

das chaves onde, consequentemente contribuiria para redução do defeito. 

Na figura 23, mostra alguns benefícios ao utilizar a Dedeira na montagem de 

componentes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Catálogo Mapa Profissional 

 

Foram observadas outras oportunidades de melhorias para os processos da empresa. 

A empresa poderá adotar a ferramenta 5S em todos os processos, pelo menos, uma 

Figura 23 - Dedeira 
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vez por semana e para que seja realizado de forma eficiente, deverão ter a 

participação de todos para que a empresa se mantenha limpa e organizada.  

Outra sugestão seria a utilização da ferramenta Kaizen, a empresa poderia promover 

uma vez por mês “Kaizen Day”, um evento onde todos os colaboradores possam 

participar contribuindo com sugestões de melhorias de cada processo sem nenhuma 

restrição, selecionando as melhores ideias, com intuito de promover a melhoria 

contínua em todos os processos. Seria interessante também, colocar uma caixinha de 

sugestões de melhorias na produção para que todos pudessem participar e expressar 

suas opiniões e com isso, melhorar os resultados dentro da organização.  

Contudo, para redução de desvios, erros e para aumentar a previsibilidade dos 

resultados, utilizar a ferramenta padronização, poderá assegurar a aplicação dos 

processos sempre da mesma forma, pois por meio da repetição os processos podem 

ser melhores executados. No caso do processo de fabricação do controle TX-TECH, 

os relatórios de não conformidades não possuem todas as informações para serem 

marcadas e preenchidas pelos operadores, e por esse motivo, a empresa poderia criar 

uma padronização nesses relatórios com todas as informações necessárias a respeito 

do produto. Assim, obteria maior produtividade e menores chances de ocorrer algum 

tipo de erro. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir, que o estudo de caso realizado na aplicação nos processos de 

fabricação de placas eletrônicas, objetivou-se a explanação da aplicabilidade da 

metodologia Seis Sigma, através da ferramenta de condução DMAIC, bem como o 

conhecimento das etapas que a compõem.  

O estudo de caso desenvolvido mostrou a grande eficiência da ferramenta, através do 

seu enorme potencial em descobrir onde os problemas no produto e nos processos 

se encontram, sendo propostas ações de melhorias onde, reflete em fatores 

importantes como o retorno de investimento, redução de custos com qualidade, 

redução de tempo em retrabalhos, aumento do lucro e satisfação do cliente. 
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A aplicação do Seis Sigma oferece à empresa uma oportunidade para se livrar da 

acomodação e continuar a competir em um mercado cada vez mais dirigido pela 

qualidade. O ambiente atual de negócios exige uma dedicação ainda maior em 

relação à qualidade dos produtos e dos serviços. Com a aplicação do Seis Sigma 

implementada na organização, pode esperar melhorias relacionadas à excelência de 

seu serviço e perceber significativas economias de custo. O direcionamento para a 

perfeição da aplicabilidade exige tempo e comprometimento de toda a equipe, como 

também, talento, dedicação, disciplina persistente, pois um programa Seis Sigma não 

irá obter melhorias e resultados de forma imediata. Ele não é apenas mais um 

programa de qualidade e produtividade, mas um esforço centrado, penetrante, que 

demanda foco e trabalho em equipe. De fato, é uma iniciativa que requer investimento 

a longo prazo de tempo e esforço da organização, principalmente da gerência.  

Contudo, como contribuição para a empresa, sugere-se que a fase Control continue 

sendo monitorada para realizar o fechamento oficial com reconhecimento ao time pelo 

projeto e resultados alcançados. O controle de processo é de grande importância para 

as organizações, pois, com base nas informações obtidas, o estudo, com as análises 

realizadas, identificação do problema e com as sugestões de melhorias, será 

disponibilizado para a empresa como ferramenta que poderá auxiliar nas tomadas de 

decisões, além disso, aplicar melhoria contínua e manter os resultados esperados 

pelos clientes, com satisfação e, principalmente, com confiança. Entretanto, o estudo 

atendeu às expectativas do objetivo geral, onde através das ferramentas Seis Sigma 

aplicadas no processo de fabricação dos controles e, com as ações de melhorias, será 

possível diminuir os desperdícios causados no processo. 

Portanto, por meio desse trabalho, mostra que com a evolução do mundo corporativo 

as empresas reforçam a necessidade de aprimorarem seus processos e produtos para 

se manterem competitivas e atender às expectativas de mercado dinâmico, com 

clientes e acionistas cada vez mais exigentes, onde buscam maximizar seus lucros 

enquanto reforçam a produtividade dos negócios. O Seis Sigma é uma iniciativa que 

vem ao encontro dessas expectativas, uma vez que instiga as empresas à busca da 

melhoria contínua em seus processos e produtos, colocando-as em altos níveis de 

excelência operacional e qualidade dos produtos e processos. 
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RESUMO 

 

Tecnologia imersiva é um termo usado para descrever aplicativos que fornecem uma 

experiência imersiva para o usuário, geralmente na forma de realidade aumentada, virtual ou 

mista. Essas tecnologias estão aos poucos iniciando mudanças na forma como interagimos com 

o meio. O marketing, a indústria de cinema, as indústrias de bens e serviços, todo o mercado 

está passando por transformações em decorrência da revolução 4.0. Portanto, é importante 

realizar estudos na área, focando em obter estratégias e resultados que possibilitem a 

sobrevivência de produtos e empresas. 

Esse trabalho de pesquisa busca desenvolver uma solução relacionada à dificuldade de interação 

recorrente entre o usuário final e o produto inteligente, devido ao seu amplo leque de recursos 

possíveis, complexidade de montagem e manutenção. Como objeto de estudo foi utilizado o 

controlador de aquários da empresa Aquarino, que se enquadra na categoria de produto 

inteligente pois utiliza tecnologias que compõe a Industria 4.0, como a Internet das Coisas. 

O objetivo geral dessa pesquisa consiste, portanto, em aplicar as metodologias de manutenção 

assistida por Realidade Aumentada (AR) a esse produto e desenvolver seu estudo de 

usabilidade. A pesquisa desenvolvida possui natureza aplicada além de uma metodologia 

exploratória. 

Como resultado final, foi desenvolvido um protótipo voltado para a Realidade Aumentada, que 

possibilita a união de tecnologias imersivas com técnicas de manutenção e usabilidade, onde os 

usuários finais incorporarão instruções e assistência de produto de modo remoto, possibilitando 

a redução de custos com pós-vendas para as empresas, além de servir como uma plataforma de 

relacionamento entre a empresa e o consumidor. 

 

Palavras-chave: Realidade Aumentada. Manutenção. Tecnologia Imersiva. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Immersive technology is a term used to describe applications that record an immersive user 

experience, usually in the form of augmented reality, virtual or mistaken. These technologies 

are slowly initiating changes in the way they mediate with the environment. Marketing, a movie 

industry, like goods and services industries, the entire market is undergoing transformations 

stemming from the 4.0 revolution. Therefore, it is important to conduct studies in the area, 

focusing on obtaining gains and results that enable the survival of products and companies. 

This research work seeks to develop a useful solution to end-user interaction difficulties with 

the smart product due to its wide range of possible features, assembly complexity and 

maintenance. How the object of study was used or the Aquarino company aquarium controller, 

which includes a smart product category because it uses technologies that make up Industry 

4.0, such as the Internet of Things. 

The general objective of this research is therefore to apply Augmented Reality (AR) assisted 

maintenance methods to a product and develop its utilization study. A developed research has 

applied nature besides an exploratory methodology. 

As the end result, an Augmented Reality-oriented prototype was developed that allows the 

merging of immersive technologies with maintenance techniques and tools, where users use 

end-tools and remote product services, enabling aftermarket cost savings. for companies, as 

well as serving as a business-consumer relationship platform. 

 

Keywords: Augmented Reality. Maintenance. Immersive Technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos assim. Sonhamos o voo, mas tememos as 

alturas. Para voar é preciso amar o vazio. Porque o 

voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço 

da liberdade, a ausência de certezas. Os homens 

querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver 

sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As 

gaiolas são o lugar onde as certezas moram.”  

Rubem Alves 
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema produtivo mundial está passando por mudanças baseadas no desenvolvimento e na 

combinação de novas tecnologias em um conjunto amplo de áreas, envolvendo, por exemplo, 

a Internet das Coisas (IoT), Big Data, Cloud Computing, Inteligência Artificial (IA), 

Manufatura Aditiva (Impressão 3D), Realidade Aumentada (AR), Realidade Virtual (VR), 

entre outros recursos. As oportunidades de melhorias e desenvolvimento da indústria aumentam 

de forma exponencial, caracterizando a indústria 4.0. (IEDI, 2019) 

Durante as 3 primeiras revoluções industriais se iniciaram conceitos de produção em massa, 

linhas de montagem, eletricidade e tecnologia da informação, onde a competição tecnológica 

se tornou o cerne o desenvolvimento econômico. A partir da 4° Revolução, o conjunto de 

tecnologias envolvido permitirá a fusão do mundo físico, digital e biológico (MIDIC, 2019).  

Segundo análises do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI, 2019), as 

principais potências industriais do mundo movimentam-se com rapidez em direção à Indústria 

4.0, lançando mão de programas de política industrial em apoio ao desenvolvimento das 

tecnologias subjacentes e de sua difusão na estrutura industrial nacional. De acordo com Tim 

Hanley, líder Global de Consumer & Industrial Products da Deloitte, a competitividade entre 

países como a China, EUA e Alemanha é acirrada, pois realizam investimentos significativos 

tanto públicos como privados na indústria 4.0. Esses países elevaram o foco de suas estratégias 

em políticas públicas, investiram no desenvolvimento de tecnologias avançadas e construíram 

a infraestrutura para suportar novos ecossistemas (GROSSMAN; LOBO 2018).  

Para competir globalmente, a indústria nacional deve aumentar sua produtividade e sua 

participação na economia brasileira, pois registrou apenas 1,1% de crescimento acumulado em 

2018. Ou seja, se encontra na 34° posição no ranking de produção global (IEDI, 2018).  

Semelhante ao panorama industrial, é necessario que essa transformação também ocorra no 

âmbito de desenvolvimento de produtos, pois o mercado consumidor vem exigindo produtos 

mais inteligentes, sendo eles capazes de armazenar uma grande quantidade de dados, auto-

processar e se comunicar com sistemas industriais. Esses produtos são capazes de coletar 

informações e interagir com seu ambiente, sem intervenção humana, durante todo o seu ciclo 

de vida (NUNES; PEREIRA; ALVES, 2017). Segundo Schmidt (2015), eles sabem não apenas 

sobre as etapas do processo já passadas, mas também são capazes de definir atividades de 

produção futuras, incluindo as próximas operações de manutenção. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Mediante tal cenário, o problema de pesquisa se caracteriza pela dificuldade de interação 

recorrente entre o usuário final e o produto inteligente, devido à seu amplo leque de recursos 

possíveis, complexidade de montagem e manutenção. Portanto, através de investimentos em 

técnicas de manutenção autônoma e manuais interativos, obtem-se uma solução inovadora ao 

problema. A aplicação resultante dessa pesquisa será capaz de realizar essa interface entre 

cliente e produto, auxiliando-o em tempo real a realizar procedimentos básicos de manutenção 

além de apresentar seu respectivo manual de instruções em Realidade Aumentada, ou seja, uma 

ferramenta de imersão gráfica, que atualmente vem conquistando espaço no âmbito industrial 

aplicada em processos produtivos no auxílio de tarefas de manutenção, padronização de 

processos, treinamentos, ações de marketing, entre outros (BABILINSKI; LINOWES, 2017). 

Casos de sucesso já são visíveis. A Hyundai Motor Brasil apresentou em 2018 o “Guia Virtual 

Hyundai”, aplicativo que permite aos proprietários da Edição Comemorativa 1 Million, seja 

HB20 ou Creta, conhecer as principais funcionalidades do veículo e seus modos de uso, por 

meio de realidade aumentada. Em uma entrevista ao site da Hyundai, a diretora de Vendas, 

Marketing e Pós-vendas afirma que: 

“O guia virtual é uma iniciativa que vem para melhorar a experiência dos nossos 

clientes ao fornecer pelo smartphone ou tablet informações relevantes sobre o carro 

de maneira fácil e interativa, eliminando assim a necessidade de consultar o manual 

do proprietário. Nosso plano é estendê-lo para toda a linha em 2019” (HYUNDAI, 

2018) 

Segundo o autor Hunter (2017), a Boeing, empresa multinacional norte-americana de 

desenvolvimento aeroespacial e de defesa, concluiu com sucesso um projeto piloto que 

consistia em instalar partes elétricas das aeronaves com a ajuda de informações mostradas por 

meio do Google Glass, óculos de AR. Como resultado, ela obteve uma redução de 25% do 

tempo gasto na montagem de seus produtos, segundo a CEO. De acordo com o banco de 

investimento da Goldman Sachs, as tecnologias imersivas gerarão U$80 bilhões em receita até 

2025. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

De modo geral, o objetivo dessa pesquisa consiste em aplicar as metodologias de manutenção 

assistida por Realidade Aumentada (AR) em um produto e desenvolver seu estudo de 

usabilidade. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

a) Simplificar a interação entre o cliente e o produto;  

b) Promover maior vida útil do produto, possibilitando que o usuário final realize tarefas 

de manutenção autônoma; 

c) Aumentar o valor que o cliente atribui à marca, pois essa ferramenta será um diferencial 

em relação aos concorrentes. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 INOVAÇÃO DE VALOR E VANTAGEM ESTRATÉGICA 

De acordo com Stadler (2013) entregar produtos únicos e de valor superior tende a ter mais 

sucesso que a entrega de bens similares, isto é, sem diferenciação entre os produtos concorrentes 

já existentes no mercado. 

O real valor do produto está na sua capacidade de proporcionar benefícios que resolvam os 

problemas dos consumidores. Por isso é importante desenvolver produtos e processos que 

identifiquem e supram as necessidades dos consumidores, objetivando a criação de espaços 

inexplorados, tornando a concorrência irrelevante nesse caso (STADLER, 2013). 

É possível diferenciar a oferta para o mercado tendo com princípio cinco dimensões: produto, 

serviços, pessoal, canal e imagem, conforme ilustra o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Diferenciando ofertas para o mercado 

 

Produto Serviços Pessoal Canal Imagem 

Forma Facilidade de 

pedido 

Competência Cobertura Símbolos 

Características Entrega Cortesia Especialidade Mídia 

Desempenho Instalação Credibilidade Desempenho Atmosfera 

Conformidade Treinamento Confiabilidade  Eventos 

Durabilidade Orientação ao 
cliente 

Rapidez de 
resposta 

  

Confiabilidade Manutenção e 

reparo 

Comunicação   

Facilidade de 

reparo 

Serviços diversos    

 

Fonte: Kotler; Keller (2006) 

 

Cobra (2003) diz que é crucial que os gestores de uma organização mantenham o foco na 

criação de valor para os produtos e serviços, e esse valor precisa ser percebido pelos clientes. 

A Figura 1 a seguir apresenta um resumo sobre a criação do valor percebido pelo cliente. 

 

Figura 1 - O que é valor para o cliente 

 

Fonte: Cobra (2003) 

 

O custo monetário refere-se ao preço do produto, e o não monetário à dificuldade para o cliente 

conseguir adquirir o produto, ambos são um reflexo negativo para a marca. Porém o cliente está 
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disposto a pagar mais caro e se deslocar por quilômetros se esse produto for algo que ele deseja, 

ou seja, que ele atribuiu um valor positivo (COBRA, 2003). 

 

2.1.1 Gestão de Relacionamento com o Cliente 

Com a chegada da produção em massa, o marketing transacional foi adotado. Seu objetivo era 

desenvolver produtos baseado em uma oferta padronizada, considerando a necessidade do 

maior número possível de clientes (SANTOS, 2015). 

Segundo Santos (2015), nas últimas décadas, contudo, a uniformização passou a ser insuficiente 

devido ao aumento da concorrência e similaridade entre os produtos no mercado. As 

organizações tiveram que personalizar as ofertas de acordo com as necessidades individuais, 

aumentando a participação do cliente, consolidando o marketing de relacionamento. Ele é 

baseado na premissa de que é muito mais barato manter um cliente que conquistar um novo. 

Contudo, em uma mesma empresa essas duas estratégias de relacionamento podem conviver 

em harmonia dependendo da necessidade. Algumas empresas focam seu marketing de 

relacionamento em clientes fidelizados e aplicam o marketing transacional em pessoas que não 

possuem uma possibilidade significativa de retorno. O quadro 2 abaixo descreve a relação entre 

as características desses dois métodos (SANTOS, 2015). 

 

Quadro 2 - O continuum do marketing – marketing transacional versus marketing de 

relacionamento 

Marketing transacional  Marketing de relacionamento 

Participação de mercado Critério para o sucesso Participação no cliente 

Uma troca isolada (Gerenciamento 

da marca) 

Foco Trocas contínuas 

(gerenciamento do cliente) 

Foco em períodos curtos Perspectiva no tempo Foco em longos períodos 

Comunicação primária Comunicação primária Comunicação personalizada 

Pesquisas de mercado isoladas Mecanismos de feecback dos 

clientes 

Diálogos contínuos 

Mercados de massa Tamanho do mercado Mercado de “um só” 

 

Fonte: Santos (2015 apud SILVA (2002)) 
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O Customer Relationship Management (CRM), ou seja, gestão de relacionamento com o 

cliente, foi criado a partir da tomada de consciência de quão importante é a conquista e 

preservação dos clientes, contribuindo para o conhecimento acerca da percepção do cliente em 

relação ao valor que ele atribui à marca (STADLER, 2013). 

A criação de programas de incentivo e fidelização do consumidor é uma das premissas desse 

sistema de relacionamento. De acordo com Barreto e Crescitelli (2013) “todo o ciclo de 

relacionamento entre a empresa e o cliente precisa ser voltado para a criação de relações 

duradouras”. Ou seja, esse ciclo, ilustrado na figura 2, é composto pelos passos descritos a 

seguir. 

 

Figura 2 - O ciclo do relacionamento entre a empresa e o cliente 

 

Fonte: Barreto; Crescitelli (2013) 

 

Na etapa da conquista, de acordo com o CRM, o foco é desenvolver parcerias de longo prazo 

com clientes. Após o estabelecimento dessa parceria, a ativação do cliente é almejada pela 

empresa, ou seja, ela busca incentivar o cliente para que este consuma seus produtos. Quando 

os incentivos funcionam e o cliente passa a consumir apenas o produto da marca, ocorre a 

fidelização. A partir de então, é necessário manter um cuidado constante com os clientes 

impedindo que migrem para a concorrência, ou seja, realizando assim a retenção desses clientes.  

Quando se torna impossível reter certos clientes, a empresa passa para a etapa de recuperação, 

tomando uma série de medidas para recuperar o cliente perdido (SANTOS, 2015). 

Se o produto possuir baixo envolvimento do cliente, se sua base de clientes não apresentar um 

potencial de lucratividade ou se a cultura da empresa for inadequada ao foco no cliente e ao 
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relacionamento, não conseguindo adotar processos minimamente flexíveis para que ocorra a 

personalização em massa, o CRM não deve ser aplicado (BARRETO; CRESCITELLI, 2013). 

Segundo Rosenwald (2005) quando a empresa possui as características necessárias e 

disponibilidade para investir em CRM, é necessário considerar 3 estimativas antes de tomar 

essa decisão: 

a) Estimativa da receita e do lucro que seriam obtidos sem o investimento em CRM; 

b) Estimativa da receita e do lucro que seriam obtidos com o investimento em CRM, 

além daquilo que os clientes-alvo poderiam proporcionar; 

c) Estimativa de quanto custaria substituir os clientes por outros. 

A tabela abaixo exemplifica um cálculo que pode ser feito antes de um investimento em CRM. 

 

Tabela 1 - Retorno sobre investimento com CRM 

Descrição  Total 

Número estimado de pedidos em um período 4  

Valor médio do pedido R$ 100,00 R$ 400,00 

Porcentagem estimada de margem de contribuição ou lucro 20% R$ 80,00 

Expectativa de margem de contribuição sem o investimento 

em CRM 

100  

Número estimado de pedidos em um período com o 

programa CRM 

7  

Valor médio do pedido com o CRM R$ 130,00 R$ 910,00 

Margem de contribuição com o investimento em CRM 20% R$ 182,00 

Aumento da receita com o CRM R$510,00 (910 – 400)  

Margem de contribuição ou lucro incremental do programa 

CRM 

R$ 102,00  

Expectativa de margem de contribuição ou lucro permanente 

com o programa CRM 

R$ 202,00  

 

Fonte: Rosenwald (2005) 
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2.2 ARQUITETURA DO PRODUTO 

Um produto pode ser descrito em termos funcionais ou físicos, sendo os elementos funcionais 

aqueles que executam operações ou transformações, contribuindo para o desempenho global do 

produto, enquanto os elementos físicos são as peças, componentes e subconjuntos que exercem 

as funções do produto. Os elementos físicos são divididos em blocos. O estudo das interações 

entre esses blocos e seus respectivos arranjos físicos constitui a configuração do produto, ou 

seja, a arquitetura do produto (BAXTER, 2011). 

A arquitetura do produto pode ser classificada em modular e integrada. Na modular, cada 

elemento funcional do produto é exercido por um bloco físico, independente dos demais blocos. 

Essa característica facilita a padronização. Os processos de manutenção desse tipo de produto 

possuem vantagens em relação a arquitetura integrada, pois se ocorrer um defeito, é possível 

testar cada bloco separadamente, até a localização do problema e o bloco danificado pode ser 

simplesmente substituído. A arquitetura integrada, por sua vez, não delimita as fronteiras entre 

os blocos, ou seja, um bloco exerce muitos elementos funcionais, dificultando assim a 

modificação de características do produto, já que exigiria a alteração de todo o projeto 

(BAXTER, 2011). 

 

2.3 MANUTENÇÃO DE PRODUTOS 

Devido ao mercado acirrado, as empresas precisam buscar um desempenho que se destaque dos 

demais através da utilização da qualidade como um diferencial competitivo. 

Portanto, a manutenção é essencial no funcionamento de uma indústria. Otimizar a 

produtividade de um processo quando os equipamentos não dispõem de condições adequadas 

para atender este objetivo não faz surtir efeitos positivos. De acordo com Seleme (2015), 

manutenção é a combinação de todas as ações técnicas administrativas, incluindo a de 

supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar 

uma função requerida. 

“O termo manutenção tem origem no latim manutenzione e significa ação ou efeito de manter-

se” (NETO; SCARPIM, 2014). A manutenção visa antecipar-se aos problemas, e para esse fim 

utiliza-se como ferramenta o plano de manutenção, que realiza um contínuo serviço de 
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observação dos bens e aplicação rigorosa dos procedimentos de manutenção, levando à redução 

de paradas temporárias e custos (SELEME, 2015). 

Segundo Neto e Scarpim (2014), foi através da segunda revolução industrial que a manutenção 

firmou-se como necessidade absoluta nas empresas. 

 

2.3.1 Manutenção Corretiva 

“É a atuação para correção da falha ou do desempenho menor do que o esperado, ocorrendo 

pela reparação dos equipamentos, geralmente em regime de emergência e com custos altos” 

(NETO; SCARPIM, 2014). Na manutenção corretiva a intervenção é realizada somente após a 

ocorrência das falhas inesperadas. Em casos de falhas imprevisíveis e em que não há prevenção 

possível, as ações de manutenção necessitam focar na redução dos efeitos e dos custos das 

falhas (CORRÊA; CORRÊA, 2004). 

 

2.3.2 Manutenção Preventiva 

A manutenção preventiva é efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios 

específicos. Pode ser descrita como o cuidado que é realizado pelo pessoal da manutenção para 

manter equipamentos e instalações em condição satisfatória de operação, prevendo inspeções 

sistemáticas para a detecção e correção de falhas incipientes antes de sua ocorrência ou 

agravamento (SELEME, 2015). De acordo com dados da Figura 4, observa-se que existe um 

nível ótimo para a realização da manutenção com o custo das paradas, sendo a intersecção o 

menor custo total. 
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Figura 3 - Gráfico de relações de custos com manutenção preventiva 

 

Fonte: Seleme (2015) 

 

2.3.3 Manutenção Preditiva 

“É realizada com base em modificações de parâmetros de condição ou desempenho, cujo 

acompanhamento obedece a uma sistemática” (NETO; SCARPIM, 2014). 

Ou seja, seu objetivo principal é prevenir falhas através do acompanhamento dos parâmetros 

de funcionamento, permitindo que o equipamento esteja apto a ser utilizado pelo tempo máximo 

possível. Ela é um meio de melhorar a produtividade, a qualidade do produto e a eficiência 

geral da fabricação e das plantas de produção (SELEME, 2015). 

 

2.3.4 Manutenção autônoma 

A utilização de mão de obra qualificada para realizar tarefas simples de manutenção não é 

rentável. Por esse motivo, o objetivo da manutenção autônoma é transferir as tarefas básicas 

aos operadores, deixando sob responsabilidade dos técnicos apenas tarefas complexas. Ou seja, 

“destina-se a aumentar a habilidade dos operadores a um nível em que eles sejam capazes de 

realizar a manutenção básica de seu próprio equipamento” (SELEME, 2015). 
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2.3.5 Plano de manutenção 

O plano de manutenção é um documento no qual são descritos a gestão e o procedimento 

técnico a ser empregado para manter um item, através de ferramentas, cronogramas e recursos, 

estipulando práticas específicas, recursos e atividades necessárias para garantir que um item 

atenderá aos requisitos exigidos (SELEME, 2015). 

Segundo Takahashi e Osada (1993), para realizar um planejamento de manutenção são 

necessários analisar os itens a seguir: 

a) Característica do produto: matéria-prima, produtos semiacabados, características 

físicas, químicas e econômicas dos produtos acabados; 

b) Características do equipamento: extensão da automação e modernidade do 

equipamento, velocidade da depreciação estrutural e funcional, grau de depreciação; 

c) Condições geográficas: condições do ambiente empresarial, extensão de 

concentração ou de dispersão; 

d) Composição e formação dos recursos humanos: nível de conhecimento técnico, 

níveis de gerenciamento, relações humanas; 

e) Extensão da subcontratação: facilidade ou dificuldade no uso da capacidade de 

subcontratação. 

f) Modalidade de produção: processamento, fabricação e montagem, processamento 

contínuo, número de turnos; 

g) Tamanho da fábrica: seus sistemas de abastecimento e fornecimento de energia e 

água; 

 

2.4 REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

As estruturas de guildas, ou corporações de ofício medievais, conhecida também como 

manufatura artesanal, foi a percursora da organização moderna (HARDY; CLEGG, 2001).  

Nesse sistema de produção, o mestre detinha todo o conhecimento e os produtos eram 

fabricados em pouca quantidade. Através da revolução Industrial houve a transição de uma 

sociedade adepta de uma economia feudal e agrária para uma economia capitalista e industrial 

(NETO; SCARPIM, 2014). A Figura 5 mostra a Revolução Industrial ao longo da história.  
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Figura 4 - Revolução Industrial ao longo da história 

 

 
Mecânica, energia a 

vapor, hidráulica 

Eletricidade, 

produção em massa, 

linha de montagem 

Uso de sistemas 

computacionais e 

da robótica na 

manufatura. 

Avanço da 

eletrônica 

Sistemas cíber físicos 

(CPS), internet das coisas, 

(IoT), internet de serviços 

(IoS), descentralização dos 

processos de manufatura 

 

Fonte: Lima; Petroni et. al. (2018) 

 

2.4.1 Primeira Revolução Industrial 

Os principais acontecimentos que marcaram a primeira revolução industrial foram a invenção 

do tear mecânico pelo inglês James Hargreaves, em 1767 e do tear hidráulico, em 1769, pelo 

inventor Richard Arkwright, em 1769. Onde o tear hidráulico tirou a competitividade de 

famílias que possuíam o tear mecânico (LIMA; PETRONI et. al., 2018). 

 

2.4.2 Segunda Revolução Industrial  

A segunda revolução se iniciou através do desenvolvimento da racionalização do trabalho, por 

Frederick Taylor (1856-1915), que consistia na divisão do trabalho em etapas múltiplas. 

(LIMA; PETRONI et. al., 2018) 

Ou seja, era possível então realizar a manufatura em massa, reduzindo o custo do produto e de 

produção. Porém, as indústrias possuíam estruturas de organização vertical, processos 

inflexíveis e repetitivos. 
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2.4.3 Terceira Revolução Industrial 

Ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, em um cenário onde o Japão encontrava-se devastado 

e com poucos recursos. 

Para manter a competitividade, os engenheiros da Toyota Eiiji Toyoda e Taiichi Ohno 

desenvolveram o sistema Toyota de produção, produção enxuta, ou Lean Manufacturing no 

Japão. Esse sistema assenta-se na ideia da redução de desperdícios ao mínimo, eliminação de 

perdas, não produção do que não agrega valor ao produto, alta qualidade, padronização, 

parcerias entre fornecedor e produtor, redução do ciclo de desenvolvimento de produtos e 

automação (LIMA; PETRONI et. al., 2018). 

 

2.4.4 Quarta Revolução Industrial 

Em 2011, o governo da Alemanha lançou um projeto durante a feira de Hannover, denominado 

Plataforma Industria 4.0 com o objetivo de desenvolver alta tecnologia de modo a fazer com 

que os sistemas automatizados que controlam os equipamentos industriais pudessem se 

comunicar trocando dados entre máquinas e seres humanos. (LIMA; PETRONI et. al., 2018) 

Segundo Lima e Petroni (2018) a Indústria 4.0 assenta-se na integração de tecnologias de 

informação e comunicação que permitem alcançar novos patamares de produtividade, 

flexibilidade, qualidade e gerenciamento. Ela pode se basear nos seguintes elementos: 

a) Elementos Base ou fundamentais: É a base tecnológica fundamental da indústria 4.0. 

b) Elementos Estruturantes: Tecnologias e conceitos que permitem a construção de 

aplicações da Industria 4.0. 

c) Elementos Complementares: Elementos que ampliam as possibilidades da Indústria 4.0. 

 

2.5 TECNOLOGIAS IMERSIVAS 

A experiência imersiva se dá a partir do uso de Realidade Virtual (VR), Realidade Aumentada 

(AR) e Realidade Mista (MR) no desenvolvimento de plataformas interativas multissensoriais 

(CAPGEMINI, 2019). 
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A AR intensifica a experiência do usuário no mundo real, adicionando dados digitais a ele. Em 

contraste, a VR transporta as pessoas para um mundo novo, gerado por computador. Ou seja, 

de acordo com Babilinsk e Linowes (2017), destina-se a ser uma experiência totalmente 

imersiva, distanciando o usuário do ambiente atual, onde a sensação de presença e imersão é 

fundamental para o sucesso da VR. 

A MR por sua vez, “permite que o espectador veja objetos virtuais que parecem real 

precisamente mapeados no mundo real. Esse subconjunto específico das tecnologias de 

“realidade” tem o potencial de realmente confundir os limites entre o que somos” 

(O’CONNELL, 2016). Com isso, conclui-se que a MR é uma forma de AR, porém mais 

abrangente. Ela busca não apenas sobrepor o mundo físico com objetos virtuais como a AR, 

mas sim proporcionar ao usuário uma imersão maior, semelhante à VR, fazendo-o acreditar que 

os objetos estejam, de fato, presentes no mundo físico. A imagem a seguir, descreve 

graficamente a interação entre essas tecnologias, sendo a MR “qualquer lugar entre a extrema 

virtualidade contínua” (MILIGRAM; KISHINO, 1994). 

 

Figura 5 - Espectro computacional imersivo 

 

Fonte: Adaptado de ESCHEN; et al. (2018)  

 

2.6 REALIDADE AUMENTADA 

O principal objetivo da AR é realizar a combinação de dados digitais e dados sensoriais 

humanos em tempo real (BABILINSKI; LINOWES, 2017). De acordo com Hollerer e 

Schmalstieg (2016), a AR mantém a promessa de criar vínculos diretos, automáticos e 

acionáveis entre o mundo físico e a informação eletrônica, fornecendo uma interface de usuário 

simples e imediata para um mundo físico aprimorado eletronicamente. 

Ou seja, segundo a definição de Henderson e Feiner (2007), a AR refere-se à geração de gráficos 

3D ou outras mídias de forma que elas sejam sobrepostas e registradas em objetos adjacentes 

no ambiente.   
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Com a utilização desse recurso, os sistemas sensoriais humanos são impulsionados. Para Glover 

(2018), isso significa que poderíamos melhorar os gráficos visuais de um objeto e visualizá-lo 

em uma perspectiva diferente, ou adicionar algo que não está lá fisicamente. 

Desde 1990, esse tema começou a ser estudado intensivamente em diversos laboratórios de 

pesquisa de universidades e indústrias, emergindo como um campo da ciência da computação 

à medida que os avanços no hardware de computadores levaram ao desenvolvimento de 

sistemas acessíveis, capazes de renderizar conteúdo virtual sob a forma de gráficos atraentes 

em tempo real (HENDERSON; FEINER, 2007 apud. WEBSTER et al., 1996). Atualmente, a 

proliferação de smartphones e tablets acelerou o interesse industrial e do consumidor em AR. 

E certamente, as oportunidades de AR portátil ainda não atingiram todo o seu potencial 

(BABILINSK; LINOWES, 2017). 

 

2.6.1 Visores Óticos 

A experiência humana do mundo físico é intrinsecamente multimodal, por esse motivo os 

monitores AR permitem múltiplas modalidades de aumento de realidade (HOLLERER; 

SCHMALSTIEG, 2016). Cada modalidade é capaz de estimular um sentido específico do ser 

humano. Por exemplo, existem displays de áudio AR, displays tangíveis, que permitem 

sensações táteis, displays gustativos e olfativos, e displays visuais. Nos displays visuais, as 

imagens reais e virtuais precisam ser combinadas. Esse processo pode ocorrer através da câmera 

de um smartphone, de um visor ótico transparente, um visor transparente de vídeo ou projeção 

espacial.  

De acordo com Hollerer e Schmalstieg (2016), os visores óticos transparentes (OST) 

geralmente dependem de um elemento óptico que é parcialmente transmissivo e parcialmente 

reflexivo para alcançar a combinação de virtual e real, sendo a Figura 8 um exemplo dessa 

tecnologia. 
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Figura 6 - Google Glass 

 
Fonte: O'connell (2016) 

 

Os visores transparentes de vídeo capturam uma imagem de vídeo do mundo digital, realizam 

a união dessas imagens com as imagens criadas computacionalmente através de seu processador 

gráfico, e somente então as exibe para o usuário, conforme Figura 9. No caso da projeção 

espacial, a parte virtual da tela AR é gerada por um projetor de luz; ao invés de usar uma tela 

especial, projetando a imagem virtual diretamente sob objetos do mundo real (HOLLERER; 

SCHMALSTIEG, 2016). 

Figura 7 - Microsoft Hololens 

 
 Fonte: O'connell (2016) 
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2.6.2 Visão Computacional 

A visão computacional utiliza técnicas de reconhecimento de padrões e Inteligência Artificial 

(IA) para sua execução, sendo utilizadas pela AR através do reconhecimento de alvos, sejam 

eles marcadores codificados específicos, rastreamento de recursos naturais (NFT) ou outras 

técnicas para reconhecer objetos (BABILINSK; LINOWES, 2017). 

Ou seja, os gráficos são sobrepostos e alinhados com o mundo físico à medida que a aplicação 

reconhece um alvo e estabelece sua respectiva localização e orientação. Para Hollerer e 

Schmalstieg (2016), essa percepção e compreensão eletrônica de imagens de sensores de 

câmeras pode informar ao sistema sobre o usuário e o ambiente ao redor. Através dessa técnica 

de rastreamento de objetos torna-se possível rastrear entidades diferentes: cabeça, olhos ou 

membros de um usuário, por exemplo, ou qualquer objeto que preencha a cena AR. 

Babilinsk e Linowes (2017) apontam o aplicativo Snapchat como exemplo do conceito de visão 

computacional aplicada à AR, pois através da câmera frontal do celular do usuário, o aplicativo 

realiza uma análise facial, utilizando algoritmos de correspondência de padrões de IA para 

identificar pontos significativos, ou nós, que correspondem aos recursos de seu rosto - olhos, 

nariz, lábios, queixo e assim por diante. A partir de então é construído uma malha 3D sob o 

rosto do usuário. Com isso, esse aplicativo pode aplicar gráficos alternativos que combinam 

com seus recursos faciais, transformando e distorcendo o respectivo rosto em tempo real. 

 

2.6.3 Módulos de Extensão  

Diferentes módulos de extensão são disponibilizados atualmente para a construção de softwares 

em AR. De acordo com Glover (2018), segue abaixo uma breve descrição das principais: 

ARCore: Plataforma desenvolvida pelo Google voltada para a criação de aplicativos de AR 

para dispositivos Android. O ARCore utiliza tecnologia de rastreamento de movimento, 

compreensão ambiental e estimativa de luz, que o permite construir seu próprio entendimento 

do mundo real. A principal desvantagem dessa plataforma é o fato de, até o momento, estar 

disponível para apenas um número limitado de modelos de smartphones. 

ARKit: É uma estrutura utilizada para a criação de projetos de AR para o iPhone e iPad. Possui 

recursos como otimizações de renderização, estimativas de iluminação, compreensão de cena, 

entre outros. 
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Vuforia: É uma das plataformas mais populares que possui suporte para Android, iOS, UMP e 

Unity3D. Entre seus principais recursos estão o reconhecimento de diferentes tipos de objetos 

visuais (como caixas, cilindros e planos), tipos de texto e ambiente, o VuMark, que é uma 

combinação de imagem e QR Code além do Vuforia Object Scanner, capaz de digitalizar e criar 

alvos de objeto. Porém, como desvantagem o Vuforia disponibiliza apenas uma certa 

quantidade de alvos e reconhecimento de nuvens por mês de modo gratuito. 

ARToolKit: Biblioteca open source de rastreamento para projetos de AR. Possui suporte para 

dispositivos Android, iOS, Linux e MacOS. O ARToolKit possui como funcionalidade câmera 

única ou estéreo para rastreamento de posição/orientação, rastreamento de quadrados pretos 

simples e imagens planares, calibração da câmera, entre outros. A desvantagem desse software 

é sua grande variedade de funções e consequente dificuldade de integração da biblioteca. 

 

2.6.4 Plataforma de Desenvolvimento 

O Unity é uma plataforma de desenvolvimento 3D em tempo real que pode ser aplicada para a 

construção de jogos, filmes, aplicativos para as áreas de engenharia e arquitetura, entre outros.  

A interface do usuário do Unity, conforme Figura 10, é organizada ao longo de janelas de 

conteúdo que possuem ferramentas de controles diversos, como por exemplo, controles de física 

de objetos tridimensionais, animação e simulação de ambientes. O editor é usado para expor as 

cenas e vincular ativos de arte e código a objetos interativos (HOCKING, 2018). 

 



32 

 

Figura 8 - Janela principal do editor Unity 

 

Fonte – Smith (2018) 

 

Os módulos de extensão descritos no tópico anterior são complementares ao Unity, permitindo 

o desenvolvimento de aplicações em AR. 

 

3 METODOLOGIA 

Essa pesquisa tem natureza aplicada pois possui como objetivo gerar uma aplicação em 

Realidade Aumentada capaz de realizar a manutenção e otimizar a interface de produto. Utiliza 

como principal fonte de pesquisa os trabalhos dos autores Linowes e Babilinski (2017), Hollerer 

e Schmalstieg (2016) e Glover (2017), que contribuem através de seus estudos aprofundados 

sobre o tema Realidade Aumentada. Também os trabalhos dos autores Kardec e Nascif (2013) 

e Seleme (2015), ambos pesquisadores sobre manutenção de produtos. 

Tendo em vista que esse trabalho aborda temas tecnológicos pouco explorados com 

profundidade no âmbito da Engenharia de Produção, a metodologia que será utilizada nesse 

documento será também classificada como exploratória, pois a pesquisa exploratória é aquela 

que busca por meio dos seus métodos e critérios, uma proximidade da realidade do objeto 

estudado, mesmo que não exista muitas informações sobre o tema analisado. 
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4 OBJETO DE ESTUDO 

Será utilizado como objeto de estudo o produto Aquarino, sendo ele um controlador de aquários 

que utiliza tecnologia IOT, a fim de oferecer controle e qualidade através da automatização de 

processos como limpeza do aquário, alimentação dos peixes, verificação de temperatura da 

água, PH, além de outros parâmetros. Possui um total de até 24 sensores, 16 tomadas e 6 bombas 

dosadoras. O conjunto de produtos é formado por: 

a) Aquarino Controller: Controlador de aquário que realiza a integração entre os demais 

equipamentos.  

Figura 9 - Imagem ilustrativa do produto Aquarino Controller 

 

Fonte - Aquarino 

b) Powerbar V8: Régua de tomadas inteligente que realiza a distribuição de energia para 

os equipamentos do aquário. 

 

Figura 10 - Imagem ilustrativa do produto Powerbar V8 

 

Fonte - Aquarino 

c) Dosadoras: As bombas dosadoras são responsáveis por diversas atividades na 

manutenção dos aquários, tais como: alimentação de recifes de corais, reposição de água 

de evaporação, trocas parciais de água, dosagem de micro e macroelementos, entre 

outros. 
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Figura 11 - Imagem ilustrativa do produto Dosadora 

 

Fonte – Aquarino 

 

d) Failover: Inteligência para o no-break do aquário, através do monitoramento da 

voltagem, amperagem e consumo de energia do aquário, além de configurar as tomadas 

que devem se manter desligadas no caso de falta de energia elétrica. 

 

Figura 12 - Imagem ilustrativa do produto Failover 

 

Fonte - Aquarino 

 

e) Local manager e cloud Manager: Ambos são painéis de controle que poderão monitorar 

e controlar o aquário de qualquer lugar. Porém, o Local manager utiliza a rede Wifi 

local enquanto o Cloud manager utiliza a internet. A imagem abaixo descreve esse 

processo: 

 

Figura 13 - Demonstração da interação entre o usuário e o controlador, através do 

servidor 

 

Fonte – Aquarino 
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5 COLETA DE DADOS E ANÁLISE 

5.1 Aquarofilia 

Sigeiti Takase foi o responsável pela introdução da aquarofilia ou aquarismo no Brasil, através 

da importação de mais de 50 espécies de peixes ornamentais oriundos da Ásia. Esta prática 

surgiu na década de 1920, no Rio de Janeiro (FILHO, 1990). 

Segundo o IBAMA (2013), os peixes ornamentais são alvo de coleta seja por sua beleza ou por 

causar estranhamento. Com isso, há inúmeros colecionadores ao longo do mundo interessados 

em fazer uso ornamental de alguma espécie diferente. 

Esse hobby cresce de modo constante ao longo dos anos e requer, na maioria das vezes, o 

emprego de elevados investimentos por parte de seus adeptos. 

 

5.2 O ecossistema de um aquário 

Considerando as devidas proporções, um aquário pode ser comparado ao planeta terra pois 

ambos são exemplos de ecossistemas. O ecossistema tem sido usualmente definido como o 

“total de componentes de um ambiente imediato ou habitat reconhecível, incluindo as partes 

inorgânicas e morta do sistema e os vários organismos que nele vivem” (OLMOS, 2011). 

Ou seja, é o conjunto formado por todos os fatores bióticos (populações de animais, plantas e 

bactérias) e abióticos (fatores externos como a água, sol, solo, gelo e vento) que atuam 

simultaneamente sobre determinada região (SANTOS; STRASSACAPA, et al. 2007). 

A base de um ecossistema são os organismos capazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. 

Segundo Lopes (1999), através da fotossíntese as plantas e outros seres clorofilados produzem 

os alimentos de que necessitam e os degradam por meio da respiração para a execução das 

funções celulares (autótrofos). Já os organismos que não conseguem produzir seus próprios 

alimentos, precisam se alimentar dos produtores (autótrofos) ou de outros consumidores 

(heterótrofos). 

Cada ser vivo está adaptado geneticamente a sobreviver em um ambiente específico, portanto 

reproduzir esse ambiente em um aquário não é tarefa fácil e exige monitoramento constante. 

Por exemplo, o Tricogaster Leeri (Trichogaster leeri) é um peixe de água doce e alcança um 

comprimento máximo de 12 cm. A condição da água para a sua sobrevivência deve apresentar 
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pH próximo do neutro (6,8 a 7,2) e temperatura entre 21 e 28 ºC. O aquário ideal para esse peixe 

deve variar entre o tamanho médio e grande com plantas (ALCON PET, 2016). 

 

Figura 14 - Peixe ornamental Tricogaster Leeri 

 

Fonte - ALCON PET, 2016 

 

Em contraste com o Tricogaster Leeri, que possui um preço acessível, podemos usar como 

exemplo o Liopropoma Carmabi, popularmente conhecido como Cavernoso. Ele é um peixe de 

água salgada, difícil manutenção e raramente encontrado no mercado pois vive à 80m de 

profundidade, escondido entre rochas e corais. Por se tratar de um peixe carnívoro, alimentá-lo 

com ração é um processo lento. A temperatura da água do aquário em que esse peixe vive deve 

ser de 24 a 27 °C, PH de 8.0 a 8.4 e nível de salinidade entre 1.020 e 1.025 (ACUARIOCLUB, 

2011). 

 

Figura 15 - Peixe ornamental Liopropoma Carmabi  

 

Fonte - AcuarioClub, 2011 
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5.2.1 O papel dos equipamentos de um aquário 

A principal finalidade de um aquário é simular fielmente o ambiente aquático real. Para que 

isso aconteça, ele é formado por um conjunto de equipamentos que funcionam interligados 

entre si proporcionando a criação de aquários de água doce e água salgada. 

 

5.2.2 Filtros 

A filtragem é um processo que retêm substâncias dissolvidas e suspensas na água, e por 

consequência aumenta a oxigenação da mesma e evita a estratificação devido a seu movimento 

(Botelho Filho; Oliveira, 1989). Ela elimina o mal cheiro, químicas da água, como remédios, 

uma parte de metais pesados e impurezas finas 

Os principais tipos de filtragem são: 

a) Filtragem mecânica: Para esse tipo de filtragem ocorrer, os materiais necessários são a 

lã, “perlon” e espuma. Eles fazem a limpeza mecânica de todo filtro, capturando toda 

sujeira grossa e a retendo em sua superfície. Seu tempo de manutenção é ao menos uma 

vez na semana, através da lavagem de todo o filtro (Botelho Filho; Oliveira, 1989); 

b) Filtragem química: Os materiais utilizados são Carvão ativado e outros elementos 

filtrantes. No caso do carvão, deve ser trocado de 20 em 20 dias em média (Botelho 

Filho; Oliveira, 1989); 

c) Filtragem Biológica: São utilizadas bactérias que se responsabilizam pela realização dos 

ciclos dos nutrientes produzidos no aquário, principalmente o nitrogênio. Os principais 

materiais utilizados são a Cerâmica ou Bioball (para filtros Dry-Wet ou Sump) 

(OLMOS, 2011); 

As principais características que devem ser levadas em consideração ao escolher o tipo de filtro 

que será instalado no aquário é o tamanho e tipo de aquário, além da quantidade e tamanho dos 

peixes. Preferencialmente, deve-se conciliar os três tipos de filtragem, em um ou mais tipos de 

filtros (ALCON, 2000), sendo eles os filtros mecânicos, químicos e biológicos (Botelho Filho; 

Oliveira, 1989). Esses aparelhos necessitam de manutenções constantes devido à alta 

concentração de resíduos obtidos pela passagem da água do aquário. 

Um exemplo de filtro utilizado, na maioria das vezes, em aquários marinhos é chamado de 

Sump ou Dry-Wet. Consiste em um aquário acoplado ao principal, que através de encanamentos, 
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faz a água passar entre as camadas de materiais filtrantes e retorna a água filtrada ao aquário 

após esse processo através da bomba de recalque, como ilustra a figura abaixo. (RSDISCUS, 

2019) O ideal é que o volume do Sump seja em torno de 10 a 15% do volume do aquário principal 

(OLMOS, 2011). 

 

Figura 16 - Sistema de filtragem através do SUMP 

 

Fonte - Aquaflux 

5.2.3 Bomba ou Aerador 

No mar existem três tipos de movimento da água: o fluxo laminar, vai-e-vem e turbulência. O 

fluxo laminar existe onde há pouca agitação das camadas do fluído. Pode ser gerado por uma 

simples corrente marinha, bastando colocar uma bomba submersa no aquário. (OLMOS, 2011). 

Ela possui a função de oxigenação e filtração da água do aquário (Fabichak & Fabichak, 1985). 

A imagem abaixo é um exemplo de aerador comercializado. 

 

Figura 17 - Aerador 

 

Fonte - DARAZ 
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5.2.4 Aquecedor/Resfriador da água 

Em aquários, o equipamento utilizado para manter a água aquecida é o termostato. Ele é um 

dispositivo elétrico regulável, que fecha o circuito de um elemento aquecedor, quando a 

temperatura alcançada é a que corresponde a um nível previsto (ARAUJO, 2013). 

 

Figura 18 - Termostato 

 

Fonte – Americanas 

 

Para realizar o resfriamento da água, a alternativa mais utilizada é o Cooler, sendo ele um 

conjunto de ventiladores. Esse processo é de extrema importância pois quanto maior for a 

temperatura da água, o oxigênio, que é vital para os animais, se dissolve com menos eficácia. 

 

Figura 19 - Cooler 

 

Fonte – Aliexpress 



40 

 

5.2.5 Equipamento de limpeza 

O Skimmer é um dispositivo que realiza a limpeza da água do aquário, separando a sujeira 

através de bolhas de ar. Remove parte da matéria particulada ou agregada em suspensão na 

água, como: restos de alimentos não consumidos, parte do plâncton (principalmente o 

fitoplâncton), restos de secreção animal e vegetal, etc (OLMOS, 2011). 

 

Figura 20 - Skimmer 

 

Fonte – Mercado Livre 

 

5.3 Processos de manutenção de um aquário 

A manutenção de um aquário basicamente possui 4 fatores principais que devem estar sob 

controle (OLMOS, 2011): 

a) Nível de movimentação da água; 

b) Iluminação adequada; 

c) Água ideal para uso, com valores de PH, temperatura e cálcio adequados; 

d) Escolha ideal dos habitantes, levando em consideração a resistência e a 

compatibilidade biológica entre as espécies que compartilharão espaço no aquário. 

 

5.3.1 Realizando o controle de pragas 

A fim de realizar o controle de vetores e pragas, devem ser respeitadas todas as condições, 

sejam elas estruturais ou de manejo, que evitem os chamados ‘4As’, isto é, evitar situações 
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favoráveis de Atração, Abrigo, Alimento e Água (CARDOSO; BALIAN, 2018). As instalações 

não devem ter: 

a) Possíveis pontos de entrada de insetos no ambiente, como falhas de vedação em 

tubulações; 

b) Acúmulo de água em drenos, ralos ou caixas de inspeção;  

c) Falhas na manipulação e guarda de lixo; 

d) Presença de entulho, materiais fora de uso, caixas e embalagens mal armazenadas; 

e) Realizar a retirada de animais mortos o mais rápido possível. 

 

5.3.2 Realizando o controle de doenças 

A incidência de agentes patogênicos em peixes são, na grande maioria das vezes desencadeados 

pelo estresse ao qual são submetidos.  Ou seja, ocorrem devido à alta densidade de animais em 

aquários, embalagens e sistemas aquáticos, excesso de ruído, agressão de uma espécie à outra 

em ambiente não compatível, má qualidade de água que inclui mudanças bruscas na 

temperatura e na composição química da água em um curto espaço de tempo, entre outros 

(ANNIE SELVA SONIA; LIPTON, 2012). A fim de identificar doenças em estágio inicial, as 

tabelas a seguir exemplificam ações preventivas que podem salvar a vida dos peixes e o 

ecossistema do aquário. 

a) Perigos biológicos de natureza parasitária: Os perigos biológicos de natureza parasitária 

são frequentemente introduzidos no sistema através de animais sem sinais clínicos, que 

carreiam o agente e não passaram por um período de quarentena eficiente ou tratamento 

prévio apropriado. 

 

Figura 21 - Doença dos pontos brancos causada por Ichthyophthirius multifilis 

 

Fonte - Cardoso, 2017 
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Tabela 2 – Medidas preventivas de doenças causadas por parasitas

 

Fonte - Cardoso; Balian, 2018 

Perigo Biológico Principais agentes Medidas preventivas

Protozoários de água doce e água

salgada

a) Adquirir animais de fornecedores

que adotem boas práticas de higiene e 

manejo em suas instalações;

b) Inspeção visual a procura de lesões 

características durante o recebimento;

c) Banhos com agentes terapêuticos anti-

parasitários antes de introduzir no sistema 

como formalina (aclimatação) e banho de 

água doce para peixes marinhos;

d) Banho prolongado em Sulfato de Cobre

quando diagnosticado a doença 

(armazenamento);

e) Utilização de filtro de luz Ultravioleta 

e Ozonização na água de circulação;

f) Manter excelente qualidade de água nos

sistemas aquáticos;

g) Manter os peixes de água salgada em 

hipossalinidade (armazenamento).

Metozoários de água doce e água

salgada

a) Adquirir animais de fornecedores

que adotem boas práticas de higiene e

manejo em suas instalações;

b) Manter os peixes em água com 

excelente qualidade de água; 3) Banhos 

com agentes terapêuticos antiparasitários

como praziquantel antes de entrar no 

sistema em peixes de água doce e

salgada (aclimatação);

c) Banho de água doce em peixes 

marinhos antes de introduzir no sistema 

(aclimatação);

d) Manter os peixes de água salgada

em hipossalinidade (armazenamento);

e) Utilização de filtro de luz Ultravioleta 

e Ozonização na água de circulação

(armazenamento).

Crustáceos

a) Adquirir animais de fornecedores que 

adotem boas práticas de higiene e manejo 

em suas instalações e que não tenham 

histórico de crustáceos parasitas em seus 

peixes;

b) Inspeção visual a procura de lesões 

características durante o recebimento;

c) Em caso de ocorrência, tratamento de 

toda a água com agentes terapêuticos 

anticrustáceos como Triclorfon 

(armazenamento);

d) Utilização de filtro de luz Ultravioleta 

e Ozonização na água de circulação.

Medidas preventivas de doenças

Parasitários
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b) Perigos biológicos de natureza fúngica: A prevenção de fungos baseia-se 

principalmente no controle da qualidade de água para que não haja acúmulo de matéria 

orgânica e condições de estresse para os peixes, que proporcionam o crescimento do 

fungo e diminuem o sistema imunológico do animal respectivamente (OATA, 2006). 

 

Figura 22 - Lesão algodonosa na superfície dorsal de Baryancistrus 

                                   

Fonte - Cardoso, 2017 

 

Tabela 3 – Medidas preventivas de doenças fúngicas 

 

Fonte - Cardoso; Balian, 2018 

 

c) Perigos biológicos de natureza viral: Mais de 125 vírus já foram identificados em peixes, 

e com o aumento das técnicas de identificação molecular, novas descobertas estão sendo 

feitas a cada dia (ESSBAUER; AHNE, 2001). 

 

Figura 23 - Lesão nodular esbranquiçada na nadadeira caudal de Chaetodon auriga 

 

Fonte - Cardoso, 2017 

Perigo Biológico Principais agentes Medidas preventivas

Fúngico

Alternaria, Aphanomyces,

Aspergillus, Blastomyces,

Penicillium, Rhizopus,

Saprolegnia 

a) Controle de qualidade de água;

b) Evitar situações de estresse nos peixes

ornamentais;

c) Tratamento da água com luz 

ultravioleta e ozonização.

Medidas preventivas de doenças
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Tabela 4 – Medidas preventivas de doenças virais 

 

Fonte - Cardoso; Balian, 2018 

 

6. CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO 

Após a listagem de alguns passos necessários para a manutenção de um aquário saudável, o 

protótipo da aplicação em realidade aumentada encontra-se apto a ter seu processo de 

construção iniciado. 

Sua função principal será demonstrar aos aquaristas como utilizar os produtos da empresa 

Aquarino para realizar a manutenção dos aquários, de modo intuitivo. Possibilitando assim que 

a interação do cliente com o produto ocorra de modo eficiente. 

 

6.1 Metodologia utilizada 

A metodologia escolhida para esse projeto foi o Design Thinking, pois sua principal premissa 

é conduzir as pessoas a produzir soluções que geram novos significados, desafiando padrões de 

pensamento, comportamento e sentimento, estimulando os aspectos cognitivos, emocionais e 

sensoriais (VIANNA; VIANNA, et al; 2012). 

A primeira etapa dessa metodologia é a imersão, ou seja, definição e experimentação do 

problema que precisam ser solucionados. A segunda é a ideação, ou geração de ideias, 

maturação e testes. E a terceira etapa é a etapa de prototipação, onde o projeto é colocado em 

prática (CEDEA, 2015). 

Perigo Biológico Principais agentes Medidas preventivas

Viral 

Cyprinid herpesvirus 1,

Cyprinid herpesvirus 2,

Cyprinid herpesvirus 3,

Megalocytivirus,

Lymphocystivirus,

Ranavírus, Rhabdovirus

carpio

a) Adquirir animais de fornecedores

livres da doença e que adotem boas

práticas de higiene e manejo na criação;

b) Inspeção visual a procura de lesões 

características durante o recebimento;

c) Manter os animais em sistema com 

excelente qualidade de água durante o 

armazenamento e utilização de métodos 

de tratamento da água de recirculação 

com filtro de luz ultravioleta e ozônio 

para reduzir a carga viral na água;

d) Adoção de boas práticas de higiene.

Medidas preventivas de doenças
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Figura 24 - Etapas de um projeto de acordo com a metodologia Design Thinking 

 

Fonte - Vianna, et al; 2012 

 

6.2 Gestão de tempos 

Segundo JOHNSTON (2002), o processo de planejamento e controle de um projeto é 

favorecido pelo uso de técnicas que auxiliam as pessoas a lidar com a complexidade do projeto 

e sua natureza temporal. A mais simples dessas técnicas é o gráfico de Gantt (ou gráfico de 

barras). Na figura abaixo foi elaborado o gráfico de Gantt relacionado ao projeto. 

 

Figura 25 - Gráfico de Gantt 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 

 

O planejamento com os métodos PERT/CPM é realizado através de uma rede, apresentando 

uma sequência lógica do planejamento, com as interdependências entre as operações, a fim de 

alcançar um determinado objetivo. São colocadas na rede as durações das tarefas, para permitir 

uma análise de otimização de tempo e/ou de custo e programação (Hirschfeld, 1989). Ao 
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analisar a rede PERT de atividades desenvolvida nesse projeto, pode-se perceber que o caminho 

crítico em questão se trata das atividades 1-7-6-8, com um tempo total de 12 meses. 

 

Figura 26 - Rede PERT 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 

  

6.3 Configuração do Vuforia 

Para usar o kit de ferramentas Vuforia com destinos de rastreamento de recursos naturais, é 

preciso criá-los. Esse processo pode ser feito automaticamente quando o aplicativo estiver em 

execução (online) ou predefinido antes de implantar seu aplicativo (offline) (GUBERT; 

GRASSET, 2013). O método escolhido nesse processo foi o de criação offline. 

Uma imagem foi configurada no site do Vuforia, criando assim um target, ou seja, um alvo que 

servirá de referência para a animação no ambiente real quando o aplicativo escanear e 

reconhecer essa respectiva imagem utilizando a câmera do celular.  

O reconhecimento da imagem pode ser implementado usando banco de dados (armazenamento 

local ou na nuvem). O plug-in Unity é simples de integrar e muito poderoso. Todos os plugins 

e funcionalidades da plataforma são gratuitos, mas incluem as marcas d'água Vuforia (WISE, 

2018). A figura 24 se refere à página onde a configuração do target é feita e a figura 25 é um 

exemplo de imagem após os pontos de referência do target serem gerados, sendo eles indicado 

em amarelo. 
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Figura 27 - Vuforia engine developer portal 

 

Fonte – Vuforia 

 

Figura 28 - Target Dosadora 

 

Fonte – Vuforia 

 

6.4 Configuração da Unity 

Ao finalizar as configurações, o banco de dados deve ser importado na Unity, conforme 

sinalizado na figura abaixo (A). Um código de licença é gerado em conjunto e também deve 

ser adicionado (B). 
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Figura 29 - Importação do banco de dados gerado para a Unity 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 

 

A Unity é dividida em cenas, e em cada cena os objetos 3D, câmeras, luzes, sistemas de 

partículas, entre outros que estiverem dentro da cena podem ter configurações diferentes. 

Para esse projeto, foram criadas 5 cenas: 

a) Menu inicial: Contém os botões de seleção das demais cenas; 

 

Figura 30 – Cena Menu Unity 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 
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b) Apresentação: Cena onde o usuário poderá ver um exemplo de como os produtos 

Aquarino poderiam ser instalados em um aquário; 

 

Figura 31 - Cena Apresentação Unity 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 

 

c) Controladora: Essa cena possibilitará ao usuário observar a Controladora 

detalhadamente; 

 

Figura 32 - Cena Controladora Unity 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 
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d) Dosadora: Há uma animação nessa cena que mostra quais conexões da Controladora a 

Dosadora pode utilizar;  

 

Figura 33 - Cena Dosadora Unity 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 

 

e) Powerbar V8: Nessa cena o usuário observará os detalhes estéticos da Powerbar V8; 

 

Figura 34 - Cena Powerbar V8 Unity 

 

Fonte – Elaborado pela equipe 
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7 CONCLUSÃO 

As novas tecnologias que estão sendo introduzidas pela indústria 4.0 possuem como diferencial 

a capacidade de ser flexível e integradora. Ou seja, essas tecnologias, como a Realidade 

Aumentada por exemplo, podem ser utilizadas com inúmeros objetivos, sendo eles a 

minimização de erros em um processo produtivo, a atração de clientes e aumento de vendas. 

O projeto desenvolvido possui como grande diferencial a capacidade de aproximar o cliente do 

produto, incrementando assim o número de vendas da empresa. Os e-commerces, por exemplo, 

através desse sistema, podem levar o cliente a visualizar melhor a estética do produto e a 

entender algumas de suas particularidades, através de animações instrutivas. 

O objeto de estudo utilizado nesse projeto é um produto complexo voltado para a manutenção 

de aquários. Com isso, foi criado um manual de interação que possui como propósito apresentá-

los melhor ao cliente, utilizando Realidade Aumentada. Esse manual possui informações 

escritas sobre o produto, e as imagens que constam nele são passíveis de reconhecimento 

através do Aplicativo desenvolvido. No momento em que essas imagens são reconhecidas, uma 

versão 3D do produto é projetada no ambiente real e o cliente pode manuseá-lo de inúmeras 

maneiras. O aplicativo desenvolvido também possui uma animação que demonstra a maneira 

de conectar o produto Dosadora na Controladora, portanto conclui-se que os objetivos 

estabelecidos no início desse projeto foram atingidos. 

Tratando-se do tema desenvolvimento de produto, foi utilizado ferramentas de gerenciamento 

de projeto a fim de auxiliar o processo. Inúmeros conceitos relacionados à manutenção de 

produto e geração de valor também foram necessários. 

Para trabalhos futuros, propõe-se a implementação de um chat no aplicativo criado, 

estabelecendo um contato maior entre cliente e empresa, e a integração dos demais produtos da 

empresa Aquarino nesse aplicativo. Através disso, o protótipo estará apto a ser aplicado em 

campo para avaliação dos clientes. 
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  RESUMO 

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização estimula as organizações 

públicas a contribuir para a melhoria dos serviços públicos fornecidos a população, além de 

promover uma gestão democrática com alto padrão de desempenho e qualidade. Diante disso, 

o presente trabalho é um estudo de caso que foi realizado na Prefeitura Municipal de Itajubá, 

no Departamento de Aprovação de Obras e Projetos. O objetivo foi identificar pontos de 

melhorias no setor, na qual foi mapeado o processo de aprovação de projetos até a liberação 

do alvará de construção utilizando a metodologia Seis Sigma. O estudo evidencia melhorias 

no setor através da aplicação de ferramentas como forma de análise, correção e controle a fim 

de otimizar os processos e reduzir o tempo de aprovação dos projetos. Caso essas melhorias 

sejam implementadas, tais resultados poderão trazer benefícios aos servidores e contribuintes, 

tais como melhoria na comunicação, melhor organização, agilidade e eficiência nas tarefas 

realizadas, qualidade e segurança nos serviços prestados.  
 

Palavras-chave: DMAIC.  Mapeamento de Processos. Rastreabilidade. Serviço Público. 
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ABSTRACT 

The National Program for Public Management and Desbureaucratization encourages public 

organizations to contribute to the improvement of public services provided to the population, 

in addition to promoting democratic management with high standards of performance and 

quality. Given this, the present work is a case study that was carried out in the Itajubá City 

Hall, in the Works and Projects Approval Department. The objective was to identify points of 

improvement in the sector, which mapped the project approval process until the construction 

license was released using the Six Sigma methodology. The study highlights improvements in 

the sector through the application of tools as a way of analysis, correction and control in order 

to optimize processes and reduce project approval time. If these improvements are 

implemented, such results may bring benefits to the servers and contributors such as improved 

communication, better organization, agility and efficiency in the tasks performed, quality and 

safety in the services provided. 
 

 

Keywords: DMAIC. Process Mapping. Public service. Traceability.
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“O sucesso nasce do querer, da determinação e 

persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não 

atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no 

mínimo fará coisas admiráveis." 

José de Alencar
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo os autores Kern, Silva e Kazmierczak (2014), entre as décadas de 50 e 80 houve um 

crescimento de 300% da população urbana, ocasionando um grande problema de falta de 

habitações adequadas nas cidades, além de haver construções irregulares e aumento das 

favelas em áreas periféricas urbanas. Com isso ao decorrer dos anos, várias organizações 

internacionais foram criando normas relacionadas à padronização técnica para projetos de 

edifícios e obras civis.  

Segundo Leão e Damasceno (2017), na Alemanha e outros países do mundo utilizam como 

manual de construção o livro “Arte de Projetar em Arquitetura” publicado pelo arquiteto 

alemão Ernest Neufert.  Este é um livro clássico de instruções que apresenta os fundamentos, 

normas e prescrições sobre recintos, edifícios, instalações, tomando como medida o ser 

humano. 

No Brasil, para aprovar os projetos de construção baseiam-se nas normas brasileiras, a NBR 

13531 e NBR 13532.  Ambas tratam-se na elaboração de projetos de edificação, sendo a 

primeira com foco em atividades técnicas e a segunda em arquitetura. Estas normas 

apresentam condições que são exigidas para a elaboração de projetos arquitetônicos para a 

construção de edificações, sendo aplicável a todas as classes de construção com função 

habitacional, educacional, religiosa, comercial, industrial, de saúde e entre outros.  

O profissional quando projeta uma edificação a ser aprovado pela prefeitura, ele está 

obedecendo a leis e normas nas esferas locais, regionais e federal. Os municípios que tenham 

mais de 20.000 habitantes, por exigência constitucional, seguem um Plano Diretor com leis 

que são aprovadas pela Câmara Municipal. O plano diretor é um modelo básico da política de 

desenvolvimento de uma cidade, que tem a principal função de orientar a atuação do poder 

público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços 

públicos essenciais, contribuindo para melhores condições de vida para a população 

(PAIXÃO, 2015). 

 

1.1  OBJETO DE ESTUDO 

O estudo de caso foi realizado na Prefeitura Municipal de Itajubá, localizado no Sul de Minas 

Gerais, na Secretária Municipal do Planejamento (Figura 01). Esse órgão é responsável por 

conduzir o planejamento e desenvolvimento urbano da cidade e algumas das suas atribuições 

são coordenar a concepção, definir diretrizes, formular e ampliar as políticas, planos e 
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programas diversos em relação à política urbana, à ordenamento do território, ao sistema 

municipal de habitação, do  meio ambiente e infra estrutura e dentre outras responsabilidades.   

Para atender todas essas atribuições, essa secretária é dividida em vários departamentos e uma 

delas é o Departamento de Aprovação de Obras e Projetos (DAOP), que foi o foco do 

presente trabalho. Esse setor realiza o processo de liberação do alvará de construção, ou seja, 

é o setor responsável por expedir licenciamento e aprovar obras públicas e particulares da 

cidade (Figura 02).  

Figura 01 – Prefeitura Municipal de Itajubá 

 

Fonte: Site da empresa, 2019. 

Figura 02 - Documento do alvará de construção 

 
Fonte: Autores (2019) 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar pontos de melhoria no processo de aprovação 

de projetos e liberação de alvarás de construção da Prefeitura Municipal de Itajubá. 

  

1.2.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos para esse estudo foram: 

a) Mapear o processo de aprovação de projetos; 

b) Propor melhorias no processo; 

c) Reduzir o tempo da aprovação de projetos em até 10%.  

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

A Presidência da República criou o decreto nº 5.378 de fevereiro de 2005, instituído pelo 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), o qual busca 

atender a demanda das organizações públicas visando, principalmente, contribuir para a 

melhoria dos serviços públicos fornecidos a população, além de promover uma gestão 

democrática com alto padrão de desempenho e qualidade. 

O setor de aprovação de projetos é onde se realiza a liberação do alvará de construção e 

regulamentação das edificações do município de Itajubá. Atualmente o setor demora cerca de 

140 dias em média para aprovar um projeto e possui 2347 análises abertas desde 2015. Esse 

tempo de atravessamento, que vai desde a abertura do projeto até a liberação do alvará, torna 

o processo moroso e inviável para a necessidade do município, o que justificou uma análise 

mais profunda para identificar os pontos de melhoria. 

Segundo Soares et al. (2018), quando o mapeamento de processos é utilizado corretamente, 

consegue-se documentar e enxergar todas as etapas que compõem um processo e após análise 

do mesmo, corrigir qualquer uma dessas etapas que esteja com problemas. Segundo Leme 

(2010), esse método possibilita para organização vários ganhos e benefícios, tais como: 

processos avaliados e constantemente melhorados, colaboradores motivados e capacitados, 

circulação rápida e correta das informações, satisfação dos clientes e usuários e clareza e 

definição dos objetivos da organização a fim de compartilhar com todos os colaboradores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  GESTÃO DE PROCESSOS 

Segundo Paim et al. (2008), a gestão por processos envolve a definição de escopo, priorização 

e mapeamento de processos de negócios. Alguns esforços começam definindo o futuro, o 

estado desejado, enquanto outros, dependendo da situação, mapeiam primeiro os processos do 

estado atual. Sendo assim, melhorar processos é uma ação básica para as organizações 

responderem as mudanças que ocorrem constantemente em seu ambiente de atuação para 

manter-se produtivo e competitivo.  

Qualquer organização produtiva, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, tem sem 

exceção que coordenar os trabalhos. Os mecanismos de coordenação estão intrinsecamente 

relacionados à forma como os recursos e as atividades estão projetadas e como elas são 

geridas no dia-a-dia, de tal forma que a organização consiga gerar o aprendizado e promover 

melhorias nas operações (PAIM et. al, 2008). 

Segundo Maximiano (2009), a gestão de processos busca administrar as funções permanentes 

da organização como processos interligados e não como departamentos isolados. Por meio 

dessa gestão podem ser identificadas diversas características dos processos como o fluxo e 

ordem das atividades, informações, esperas e duração do ciclo, pessoas envolvidas, relações e 

dependências entre as partes comprometidas no funcionamento do processo (GONÇALVES, 

2000). A padronização dos processos, a diminuição do tempo de espera e a melhoria do fluxo 

de trabalho são os pontos fortes para obter uma visão sistêmica do trabalho (MAXIMIANO, 

2009). 

Devido à crescente complexidade e abrangência dos processos nas organizações e a 

preocupação constante em integrar e implantar melhorias em suas atividades tem sido cada 

vez maior a necessidade das empresas e instituições de se estruturarem para gerenciar seus 

processos (PAIM et al., 2008). Quando a organização adota esse tipo de gestão podem-se 

observar alguns benefícios: 

a) Conseguir ter um referencial de desenvolvimento e aprimoramento organizacional que 

resulte em vantagens competitivas ou comparativas para organizações privadas ou 

públicas; 
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b) Fazer com que os processos sejam adequadamente entendidos pelos envolvidos, seja 

na forma como estão realizados hoje, seja na forma com a organização deseja que 

sejam entendidos no futuro; 

c) Promover o funcionamento integrado e coordenado das atividades e recursos que 

resultam nos produtos e serviços das organizações, entregues ou produzidos pelos 

processos diários. 

  

2.2 MELHORIA DE PROCESSO NO SERVIÇO PÚBLICO  

As organizações, sejam elas privadas ou públicas, passam por um cenário de crescente 

competitividade. Para atingir esse objetivo, elas buscam soluções para otimizar e integrar seus 

processos, de tal forma que se possa obter maior flexibilidade e agilidade em suas operações 

(OLIVEIRA; SILVA, 2016). 

Embora a competitividade não seja um fator importante nos órgãos públicos, não significa 

que os serviços públicos não tenham qualidade e nem precisam ser melhorados. As atividades 

realizadas por meio da gestão de processo têm sido a opção de diversas Prefeituras 

Municipais para organizar a sua estrutura administrativa (DAMASCENO; PONTAROLO, 

2018).  

Segundo Dias (1998), as organizações públicas são instituições que têm como objetivo prestar 

serviços para a sociedade. Além disso, elas são conceituadas como sistemas dinâmicos, 

extremamente complexos, interdependentes e inter-relacionados, envolvendo informações e 

seus fluxos, estruturas organizacionais, pessoas e tecnologias. 

Segundo Carbone (2000), o burocratismo caracteriza as organizações públicas, ou seja, é 

caracterizado pelo excessivo controle de procedimentos, gerando uma administração 

engessada, complicada e desfocada das necessidades do país e do contribuinte. Isso se 

justifica no fato que na gestão do Brasil, segundo os economistas, afirmam que um dos fatores 

que limitam o crescimento e desenvolvimento do país são os processos burocráticos do 

governo, os quais possuem uma estrutura rígida e baixa capacidade de adaptação 

(MARCHETTI; CARVALHO; MONT’ALVÃO, 2009). 

Para Bresser (1996), fica claro que os setores públicos precisam trabalhar com o enfoque em 

descentralizar os serviços, inovar frente aos problemas e delegar a autoridade. Com isso, visar 

a melhoria na transformação de processos representa uma forma de alcançar os resultados, 
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uma vez que consiste em utilizar uma metodologia clara e definida para obter uma evolução 

planejada de um processo de negócio e uma abordagem disciplinada para garantir que 

continue a atingir os objetivos de negócio (CBOK, 2009). 

Percebe-se o uso de tecnologias para auxiliar em propostas de melhorias, isso se justifica pelo 

movimento da indústria 4.0 nos últimos anos, também conhecido como a Quarta Revolução 

Industrial. Ela se caracteriza pelas tendências tecnológicas de digitalização, autonomização, 

transparência, integração, disponibilidade de informação em tempo real e colaboração 

(PFOHL et al., 2017). Diante desse contexto, é importante que as empresas que prestam 

serviços públicos, como no caso das prefeituras, estejam antenadas com essas novas 

mudanças da era digital e implementem essas atualizações e melhorias em seus processos.  

 

2.3 METODOLOGIA SEIS SIGMA 

A metodologia Seis Sigma baseia-se numa filosofia gerencial e bastante quantitativa, que tem 

como objetivo aumentar o desempenho e a lucratividade das empresas, por meio da melhoria 

da qualidade de produtos e processos, e do aumento da satisfação de clientes e consumidores. 

Ela possui múltiplas ferramentas que auxiliam na resolução de problemas com foco em 

melhoria contínua baseada em técnicas estatísticas que atendem o nível de qualidade Seis 

Sigma (WERKEMA, 2012).  

Segundo Soares et al. (2018), o ciclo DMAIC é um dos métodos do programa de qualidade 

Seis Sigma, utilizada para solução de problemas usando uma sequência lógica e eficaz no 

desenvolvimento de projetos de melhoria. Além de auxiliar na redução de defeitos, essa 

ferramenta traz como benefícios o aumento de produtividade, satisfação do cliente, redução 

de custos, melhoria de processos e entre outros (ESCOBAR, 2013). De acordo com Reis 

(2003), o ciclo é composto por cinco etapas.  

A primeira etapa é chamada Define (definir), onde define em qual processo será feito a análise 

e quais processos críticos e objetivos serão considerados diante das necessidades. O problema 

é descrito de forma clara e objetiva, definindo a meta através do histórico do problema, 

retorno econômico e o impacto que este trará na estratégia da organização. Segundo Werkema 

(2012), o histórico do problema é um dos principais pontos nessa etapa, já que consiste em 

levantar fatos e dados que auxiliarão no entendimento e na valorização do problema, como ele 

acontece e que perdas a organização está tendo com isso.   
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Na segunda etapa, denominada Measure (medir), é a etapa em que se realiza o levantamento 

dos dados e mede o desempenho do processo possibilitando a identificação dos problemas. 

Também são definidas as variáveis de entrada e de saída, além de realizado o mapeamento e 

análise do processo. Segundo Werkema (2014), nesta etapa divide-se o problema em 

problemas menores ou subproblemas, facilitando em uma solução mais rápida. Algumas 

ferramentas podem ser utilizadas como Diagrama de Pareto, Plano para Coleta de Dados e 

Estratificação, por exemplo, e essas medidas devem ser realizadas sob a ótica de tempo, local, 

tipo, sintoma e por indivíduo.  

A terceira etapa é Analyze (analisar), onde se determina e prioriza as causas de cada problema 

encontrado, procurando qual fator influencia de forma crítica. O Fluxograma, FMEA, 

Brainstorming, Matriz de Priorização são algumas das ferramentas que podem ser utilizadas 

nessa etapa.  

A quarta etapa é denominada Improve (melhorar), que consiste em propor ações, avaliar e 

implementar soluções para os problemas encontrados, buscando eliminar as causas raízes.  

A quinta e última etapa, é Control (controlar), que faz com que o alcance da meta seja 

mantido em longo prazo, onde essas ações são controladas e as melhorias padronizadas. 

 

2.4 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Segundo Baldam, Rozenfeld e Valle (2014), o mapeamento de processos constitui-se em criar 

um modelo, ou seja, uma representação abstrata de uma realidade. Esses modelos são 

verificados, analisados e manipulados para um uso próprio ou para compreender uma situação 

atual. Estes representam, de forma lógica, como funciona uma organização real mostrando o 

relacionamento entre seus elementos e atividades (CARPINETTI, 2012). 

O objetivo da modelagem é mostrar graficamente através de mapas, fluxos ou diagramas, um 

processo que facilite o entendimento entre as partes interessadas (PAVANI JÚNIOR; 

SCUCUGLIA, 2011). Segundo Baldam, Rozenfeld e Valle (2014), o mapeamento de 

processo pode ser compreendido em duas grandes atividades:  

a) Mapeamento do estado atual do processo (as is): utilizado para descrever como o 

processo é realizado; 

b) Mapeamento do estado desejado ou otimizado do processo (to be): processo futuro 

que foi proposto, quando aplicado, possui função mais prescritiva. 
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De acordo Biazzo (2000), existem vários critérios para representar e elaborar diversos mapas, 

no entanto qualquer critério estabelecido para a elaboração do mapeamento de processos deve 

realizar as etapas a seguir: 

a) Etapa 1: Definir os clientes e as fronteiras de seus processos e também os outputs e 

inputs de seu fluxograma de trabalho; 

b) Etapa 2: Entrevistar os responsáveis das atividades e verificar os documentos 

envolvidos do processo; 

c) Etapa 3: Elaborar o modelo com as informações coletadas no decorrer das etapas e 

revisar o modelo. 

Segundo Hunt (1996) o mapeamento de processos é utilizado para relatar, em fluxogramas e 

textos de suporte, cada etapa dos processos de negócios, sendo elaborado e implantado para as 

áreas estratégicas e melhorias de desempenhos. Essa técnica busca identificar os desperdícios, 

fornecendo uma linguagem comum para representar os processos, facilitando na tomada de 

decisões, de modo que se possa discuti-las (PINHO et al. 2007).  A redução de custos na 

prestação de serviços, a redução de erros e melhora do desempenho organizacional são 

algumas das vantagens que essa ferramenta pode proporcionar (GOMES, et al., 2015). 

 

2.5 MATRIZ SIPOC 

A ferramenta SIPOC é a abreviação do inglês para Supplier (fornecedores), Input (entradas), 

Process (processo), Output (saída), Customers (clientes), muito utilizada para melhorias de 

processos, pois permite o entendimento e visualização das relações em fluxogramas com 

clientes e fornecedores de cada subprocesso, como também identificar os elementos 

relevantes de entrada e saída (ERVILHA; PEBA; BERGIANTE, 2018). 

De acordo com Yamanaka (2013), a SIPOC é uma ferramenta de visualização sistêmica do 

processo que possibilita criar indicadores proativos e reativos. Isso se justifica pela maior 

facilidade de estabelecer os indicadores de qualidade quando identificados os clientes de cada 

atividade do processo, para definir os responsáveis e a inter-relação entre os subprocessos 

assim como pontos de interesse em qualidade.  

Segundo Azevedo et al. (2016), para a elaboração da matriz SIPOC devem ser seguidos os 

seguintes passos: criar um nome para o processo, definir os subprocessos, identificar as 
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saídas, os clientes, as entradas, os fornecedores e validar o processo (Figura 03). Além disso, 

para deixa-lo mais útil é indicado adicionar alguns elementos:  

a) Declaração de propósito para o processo: definir a utilidade do processo, conforme 

solicitado pelo cliente, para a contratação de profissionais com as habilidades corretas 

e no tempo adequado. O propósito vai definir o benefício do processo para a empresa; 

b) Defina as fronteiras do processo: verificar se há necessidade de mais de um mapa de 

processo ou se todas as atividades poderão entrar em apenas um; 

c) Definir o início e o fim do processo: são os pontos de início e fim do fluxograma.  

d) Responsável ou dono do processo: pessoa que se envolverá em todas as atividades de 

melhoria ou definição do processo.  

Figura 03 – Matriz SIPOC 

 

Fonte: Adaptado de Azevedo (2016) 

 

2.6 MAPA DO PROCESSO 

Segundo Rodrigues (2004), o mapa do processo é uma representação visual, sequencial e 

detalhada do processo que mostra as informações administrativas e operacionais das etapas de 

um processo, com a finalidade de analisar todos os seus parâmetros, sendo eles controláveis 

ou não. 

Essa técnica permite registrar um processo de uma forma compacta, a fim possibilitar a sua 

melhor compreensão e aplicar melhorias. O mapa representa os diversos passos ou eventos 

que acontecem durante a execução de uma determinada tarefa ou durante uma série de ações. 

(BARNES, 1982 apud PINHO et al., 2007). 

Diferente do fluxograma que tem como intuito descrever, em ordem sequencial, as diversas 

etapas do processo, o mapa do processo apresenta as informações relacionadas a cada 
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atividade de um processo, relacionados aos seus aspectos de entrada, processamento e saída, 

para análise e posteriormente, propostas de otimização. Entre as várias informações que 

podem constar nessa ferramenta, podemos citar: as operações e ações envolvidas, os agentes 

envolvidos, os custos, as tecnologias utilizadas, a infraestrutura necessária, as limitações 

internas e externas, a satisfação do cliente e outros (RODRIGUES, 2004).  Na figura 04 é 

apresentado um exemplo de Mapa do Processo.  

Figura 04 – Exemplo de Mapa do Processo 

 

Fonte: Coleman et al.(1999) 

Segundo Pessoa (2010), para construir um mapa do processo é necessário definir as atividades 

do processo; definir o produto final esperado (PF), listar os produtos em processo (PP), os 

parâmetros do produto final esperado (Y), os parâmetros dos produtos em processo (y) e os 

parâmetros do processo (X). Os parâmetros do processo devem ser classificados como 

variáveis de controle (C) e ajustadas em um valor pré-determinado e controladas. Quando não 

podem ser controladas essas variáveis deverão ser classificadas como variáveis de ruído (R).  

Necessitam-se ser classificadas como parâmetros de processos críticos (*) quando a sua 

variação no processo resulta em variação significativa nos parâmetros do PF e podem ser 

controladas ou consideradas um parâmetro de ruído. 

 

 

2.7 FLUXOGRAMA 

Dentre várias técnicas existentes que auxiliam a realização do mapeamento de processo, o 

fluxograma é a ferramenta mais comum no auxílio visual permitindo imaginar o processo de 

trabalho estudado.  Além disso, o fluxograma define um fluxo de informações, clientes, 

colaboradores, equipamentos ou materiais em um processo (SALGADO et al., 2009). Essa 

ferramenta é muito importante para a qualidade e o atendimento dos processos, pois auxilia e 
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identifica os produtos que serão produzidos e também seus fornecedores e clientes, suas 

funções e responsabilidades (PINHO, 2007). 

Segundo Mello e Salgado (2005), essa técnica é necessária para registrar pequenos processos 

para que se possa melhor visualizar e compreender e para obter suas melhorias. A 

representação gráfica é constituída por diferentes passos, tais como: a execução do processo, a 

identificação de cada etapa de suas atividades, o transporte, as inspeções, as esperas, e os 

documentos que serão registrados. Além disso, essa ferramenta representa as descrições das 

sequências que se destacam as fases operacionais que serão executadas. 

Segundo o Chinelato (2004), o fluxograma apresenta algumas vantagens como fácil 

planejamento, análise e a soluções de problemas, uso de símbolos, simplificação da leitura e 

identificações rápidas de pontos fracos e fortes. As desvantagens estão nas dificuldades nos 

desenhos e às vezes é preciso mais de uma pessoa para completar um fluxograma e detalhar o 

mesmo. 

O fluxograma é uma ferramenta de fácil entendimento e relacionamento. Através de símbolos 

e linhas vão sendo representadas as sequências lógicas das atividades que compõe o processo 

(MARTINS et al., 2018). Segundo Ascenção (2012) a maioria dos símbolos utilizados no 

desenho de fluxogramas segue um padrão determinado, em nível nacional, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme o Quadro 01. 

Quadro 01 - Símbolos utilizados no Fluxograma 

 
Fonte: Adaptado de Ascenção (2012) 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO

Terminal Documento

Conector Informação Verbal

Arquivo definitivo

Processamento/Operação 

(não precisa da coluna de 

descrição das operações).

Arquivo provisório

Processamento/Operação 

(se  numerados, deve 

haver a coluna de 

descrição das operações).

Decisão

Sentido de circulação dos 

documentos e informações 

verbais

Material



25 

 

2.8  DIAGRAMA DE PARETO 

O Diagrama de Pareto é uma ferramenta que foi desenvolvida por Vilfredo Pareto no século 

XIX, sendo representada a partir de um gráfico de barras (80/20), significando que 80% das 

consequências provem de 20% de causas e a partir daí as causas ou problemas mais 

importantes de um processo são priorizados (MARSHALL JUNIOR et al., 2010). 

Segundo o Trivellato (2010), o Gráfico de Pareto mostra as informações de forma clara e 

facilita a priorização das ações nos problemas e isso é visualizado num gráfico de barras 

verticais que ordena as frequências das ocorrências de uma determinada característica a ser 

medida em ordem decrescente. Esse diagrama permite classificar de maior para o menor os 

elementos do processo segundo a importância da contribuição de cada um deles para o 

processo inteiro, como também, sugere atenção a elementos críticos do processo (PALADINI, 

2010). 

A linha horizontal se caracteriza pelas categorias, classes ou grupos de elementos e a linha 

vertical está ligada a uma escala de valor constituída em unidades financeiras, frequências de 

ocorrência, percentuais, número de itens e outros (Figura 05). As categorias localizadas mais 

à esquerda do diagrama de Pareto identificam e destacam os elementos essenciais, fazendo 

com que a interpretação dos dados fique clara devido ao seu impacto visual (CASTRO; 

ARAÚJO, 2018). 

Figura 05 - Exemplo de Gráfico de Pareto 

 
Fonte: Trivellato (2010) 

 

 



26 

 

2.9 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 

A matriz de Priorização, conhecida como a matriz de GUT, é uma ferramenta gerencial da 

qualidade que relaciona fatores a critérios de prioridade. Essa técnica estabelece pontos 

principais para eliminar ou minimizar um problema ou falha em um processo baseado na 

atribuição de notas a critérios como severidade, ocorrência e detecção de falhas 

(CARPINETTI, 2012).  

Muito utilizada pelas empresas, a matriz de GUT é uma ferramenta usada para priorizar os 

problemas, formar estratégias, desenvolver projetos e tomar decisões (ROMANO; GIUSTI; 

FRANCISCATO, 2018). A sigla “GUT”, segundo César (2013), são os parâmetros 

necessários para atender suas necessidades de acordo com sua: 

a) Gravidade: representa o impacto que pode causar se o problema vier a acontecer, 

sendo avaliado por alguns aspectos como pessoas, resultados, organizações e outros; 

b) Urgência: representa o tempo para que o problema possa causar resultados 

indesejáveis se não atuar sobre ele; 

c) Tendência: representa o quão o problema possa se desenvolver, o qual pode piorar se 

nenhuma ação for tomada.  

Marshall (2008) fala que deve ser listado todos os problemas e classifica-los em uma escala 

de um a cinco para esses três aspectos, sendo a nota “1” para o de menor relevância e “5” para 

o de maior, conforme o Quadro 02. Posteriormente, os valores atribuídos para cada elemento 

são multiplicados (G x U x T) e identificar o problema que obteve o maior valor, sendo esta a 

causa a ser priorizada.  

Quadro 02 - Atribuição de nota para os problemas 

NOTA GRAVIDADE URGÊNCIA 
TENDÊNCIA  

(se nada for feito) 

5 Extremamente grave Precisão de ação imediata ... Irá piorar rapidamente 

4 Muito grave É urgente ... Irá piorar em pouco tempo 

3 Grave O mais rápido possível ... Irá piorar 

2 Pouco grave Pouco urgente ... Irá piorar a longo prazo 

1 Sem gravidade Pode Esperar ... Não irá mudar 

Fonte: Adaptado de Pieard (2011) 
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2.10 ÁRVORE DE FALHAS 

A árvore de falhas, também conhecida como a análise por que – por quê, ou árvore da 

realidade evidenciam problemas de interações entre os sistemas permitindo a identificação das 

causas e a elaboração de propostas de melhorias. Com isso, ela torna-se uma ferramenta 

importante devido ao fato de verificar a chance de um evento ocorrer e permitir a dispersão de 

informações extremamente rápida e de fácil visualização (FERREIRA et al., 2017).  

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), a árvore de falhas tem com objetivo encontrar a 

causa raiz do problema e para isso identifica-se o problema e uma primeira causa e pergunta 

por que o problema ocorreu. Após isso, para encontrar uma segunda causa é feita novamente a 

pergunta “por que o problema ocorreu” sobre essa primeira causa e, assim sucessivamente, até 

que não se tenha mais respostas para a pergunta ou se identifique uma causa que pareça 

autocontida para ser atribuída como causa raiz do problema.  

O problema principal é colocado no primeiro nível, ou galho da árvore e no segundo nível são 

relacionadas as possíveis causas imediatas deste evento. Para cada uma das causas imediatas, 

devem ser especificadas suas possíveis causas e cada uma delas passa a ser um efeito e a 

árvore vai sendo ampliada a tantos níveis que forem necessários (BAPTISTA, 2011). Na 

figura 06 é representado um modelo de análise por Árvore de Falhas.  

Figura 06 - Exemplo de análise de Árvore de Falhas 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

2.11 BRAINSTORMING 

Romano, Giusti e Franciscato (2018) definem o Brainstorming como tempestade de ideias, 

uma ferramenta que possibilita que as pessoas de um grupo possam expor seus pensamentos e 

ideias sem restrições. Essa técnica permite gerar alternativas para tomar decisões e é muito 

utilizada em problemas que não há soluções prévias, sendo necessária a geração de ideias, 

que, através da técnica são estimuladas à criatividade. 
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Para Oakland (1994) essa ferramenta é utilizada para gerar uma diversidade de ideias de 

forma rápida e que pode ser usada em diversas situações. Todos os participantes do grupo 

expõem seus pensamentos e estes não podem ser ridicularizados e as críticas são 

expressamente proibidas, permitindo que todos contribuam sem receios. 

Para Filho (2010), o Brainstorming é uma ferramenta prática e fácil que se inicia quando o 

líder da reunião apresenta as regras a serem seguidas, o assunto em pauta e a forma de 

participação dos presentes. Uma pessoa de cada vez expõe sua ideia, e alguém faz anotações, 

preferencialmente, em um quadro para que todos possam acompanhar. A discussão só termina 

quando todos tiverem contribuído e não houver mais ideias. 

Carvalho (1999) afirma que para as organizações inseridas no mercado competitivo, o 

conhecimento sempre foi considerado um fator essencial e com isso o Brainstorming torna-se 

uma estratégia importante por expor as ideias de forma espontânea entre os envolvidos e por 

haver liberdade de expressão a todos os participantes do grupo. 

 

2.12 RASTREABILIDADE 

A rastreabilidade é um meio de localizar um produto em cada atividade realizada e em qual 

ponto da cadeia de logística se encontra, com sistemas que permite acompanhar e localizar, 

desde a produção até a comercialização.  Esse rastreamento é feito através de registros, 

identificações e transmissão das informações relacionadas ao item (GONÇALVES, 2009).  

Segundo Maia, Pereira e Pugas (2015), a rastreabilidade estabelece efetivamente um conjunto 

de acontecimentos ao longo do tempo e das ações, utilização ou localização de um item ou 

atividade através de informações que foram registradas.  Ela é a capacidade de recuperação do 

histórico, da aplicação ou da localização de uma entidade por meio de identificações 

registradas (ABNT, 2008). 

Tecnologias de identificação são utilizadas na rastreabilidade como a Identificação por 

Radiofrequência (RFID) e os códigos de identificação impressos que são símbolos que 

representam a identificação de produtos, unidades logísticas, documentos, cargas e serviço 

(METZNER E CUGNASCA, 2015).  O código de barras, DATAMATRIZ e o QR-Code são 

alguns exemplos de códigos de identificação impresso com símbolos que facilitam a captura 

de dados pelos leitores, podendo automatizar o processo e aumentar a eficiência, o controle e 

a confiabilidade do sistema ao qual está integrado (GS1 BRASIL, 2019). 
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2.12.1  Identificação por Radiofrequência 

Segundo Glover e Bhatt (2007), o RFID é uma sigla abreviada do termo Radio Frequency 

Identification que significa Identificação por Radiofrequência. Este descreve qualquer sistema 

de identificação com um dispositivo eletrônico que utiliza frequência de rádio ou variações de 

campo magnético para comunicar é anexado a um item. O RFID é uma tecnologia sem fio que 

usa sinais de rádio para identificar, localizar, acompanhar e traçar a movimentação de uma 

entidade sem intervenção humana (ANGELES, 2005). 

O RFID é constituído por sistemas que representam uma tecnologia de armazenamento, 

leitura, gravação e manipulação de dados remotos através de comunicação por 

radiofrequência por meio de dispositivos eletrônicos, passivos e/ou ativos, os chamados 

Transponders ou Tag (COLVERO et al., 2008; EL GHAZALI et al., 2013). As etiquetas 

RFID se diferenciam dos códigos de identificação impressos por não necessitar de um campo 

visual direto com o produto, além de realizar leitura mais rápida e auxiliar tanto na coleta 

quanto na transmissão de dados de uma alta quantidade de produtos de forma simultânea e 

pode ser reutilizada diversas vezes. Tais vantagens podem levar a um melhor gerenciamento 

do inventário, reduzir o armazenamento de dados e dos custos de mão de obra e facilitar a 

integração entre os elos da cadeia de suprimentos, possibilitando também, uma identificação 

única dos produtos (GS1 BRASIL, 2019). 

Segundo Santos (2017), o uso dessa ferramenta no gerenciamento se tornou muito importante 

nas empresas, uma vez que, a principal preocupação dos gerentes é a movimentação e o 

controle correto de materiais, e a movimentação através do RFID possibilita maior rapidez e o 

controle com um alto nível de confiabilidade. Isto é possível, visto que os produtos possuem 

uma etiqueta padrão com um identificador (chip) inserido, o leitor por radiofrequência, cuja 

função é realizar o controle correto quando operável, transmite impulsos de radiofrequência 

para as etiquetas, onde a mesma também irá emitir respostas por meio destes sinais 

instantaneamente, apresentando, via software customizado, todos os produtos que estão em 

trânsito, sem que haja necessidade de longos ciclos de tempo para a realização da tarefa.  

Segundo Bernardo (2004), alguns benefícios da aplicação do RFID são: a redução dos 

estoques, inventário instantâneo, otimizando a contagem dos produtos, organização, maior 

velocidade na expedição e precisão no carregamento, rastreabilidade e localização dos 

produtos e a identificação de itens faltantes e validade dos produtos, entre outros. Em relação 

às desvantagens podemos citar o custo maior de investimento, quando comparado aos 

sistemas de código de barras e a necessidade de investimento em TI e sistemas. 
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3   METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido é um estudo de caso. Segundo Ventura (2007), o estudo de caso é 

um instrumento de pesquisa que mostra sua particularidade na metodologia de estudo com o 

objetivo de apresentar resultados, indicando as vantagens e desvantagens e procurando a 

melhor forma de agir nas questões relatadas.  

Esta pesquisa se classifica, segundo Gil (1991), em relação a sua natureza como uma pesquisa 

aplicada, pois irá gerar conhecimento por meio de uma aplicação prática. Em relação à forma 

de abordagem do problema é considerada como uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Este 

tipo de abordagem é realizado por meio de observações, verificação de documentos, que serão 

considerados como futuros dados para análise, sendo necessária a existência de questionário 

onde os participantes do processo colocam os principais problemas (GANGA, 2012).   

Já em relação aos objetivos, essa pesquisa se caracteriza como descritiva, pois buscará 

descrever as características da organização pesquisada por meio de entrevistas e observação 

direta (GIL, 1991). A Figura 07 é um diagrama que mostra visualmente melhor como será a 

metodologia estudada.  

FIGURA 07 - Diagrama da metodologia estudada 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1  COLETA DE DADOS 

Para o desenvolvimento desse estudo de caso foram coletados dados desde o ano de 2015 até 

2018. Para isso foi consultado os relatórios de atividades que são feitos anualmente pelo 
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departamento, a quantidade de projetos que foram abertos para análise e a quantidade de 

projetos que foram aprovados por mês. Além disso, também consta a quantidade de processos 

que foram arquivados em cada ano (Tabela 01).   

Tabela 01 - Quantidade de projetos aprovados e analisados 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

ANO 2015 2016 2017 2018 
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Janeiro 51 34 45 46 51 45 47 26 

Fevereiro 60 41 38 36 48 42 42 30 

Março 59 54 60 46 39 32 40 29 

Abril 46 41 48 41 39 22 39 30 

Maio 50 48 49 37 45 31 39 28 

Junho 51 53 37 44 58 35 54 29 

Julho 73 36 46 38 35 32 31 33 

Agosto 117 37 52 30 41 35 44 42 

Setembro 103 47 51 39 57 31 58 26 

Outubro 101 45 54 29 42 35 40 42 

Novembro 55 45 50 32 32 54 38 32 

Dezembro 30 45 25 38 19 16 18 23 

Total 796 526 555 456 506 410 490 370 

Projetos 

Arquivados 
83 140 90 60 

Fonte: Autores (2019) 

Foram extraídas informações de um banco de dados que são utilizadas para dar entrada, 

realizar o controle e saída dos projetos que passam pelo setor. Nesse banco de dados estão 

contidos todos os dados referentes ao projeto, tais como: o nome do contribuinte, número do 

protocolo, data de entrada, data de saída quando aprovado, o número de identificação, 

endereço do local do projeto e dentre outros.  A partir dessa ferramenta de trabalho foram 

filtrados dados de entrada e saída dos projetos que entraram para análise e aprovados nos 

últimos quatros anos. Com isso foi possível calcular, em dias, o tempo de atravessamento de 

cada processo, que vai desde a abertura do projeto até a liberação do alvará (Anexo A). 
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4.2  ANÁLISE DOS DADOS 

Com base nos dados coletados foram gerados gráficos para análise utilizando a ferramenta 

Minitab, um software voltado para fins estatísticos. 

Em relação aos projetos que foram abertos para análise e que foram aprovados, foram gerados 

os seguintes gráficos de Pareto:  

Gráfico 01 - Mês com maior nº de projetos analisados em 2015 

 

Fonte: Autores (2019) 

Observa-se no Gráfico 01 que o mês de Agosto foi o mês com maior número de projetos 

analisados em 2015, representando 14,7% em relação ao total de projetos abertos para análise. 

Gráfico 02 - Mês com maior nº de projetos aprovados em 2015 

 

Fonte: Autores (2019) 

O Gráfico 02 mostra que Março foi o mês que mais aprovou projetos em 2015 representando 

10,3 % do total de projetos aprovados.  
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Gráfico 03 - Mês com maior nº de projetos analisados em 2016 

 

Fonte: Autores (2019) 

O Gráfico 03 indica que o mês de Março foi o mês com maior número de projetos analisados 

em 2016, representando 10,8% em relação ao total de projetos abertos para análise. 

Gráfico 04 - Mês com maior nº de projetos aprovados em 2016 

 

Fonte: Autores (2019) 

No Gráfico 04 observa-se que Janeiro e Março foram os meses que mais aprovaram projetos 

em 2016 e representam 10,1 % do total de projetos aprovados.  
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Gráfico 05 - Mês com maior nº de projetos analisados em 2017 

 

Fonte: Autores (2019) 

Observa-se no Gráfico 05 que o mês de Junho foi o mês com maior número de projetos 

analisados em 2017, representando 11,5 % em relação ao total de projetos analisados. 

Gráfico 06 - Mês com maior nº de projetos aprovados em 2017 

 

Fonte: Autores (2019) 

O Gráfico 06 aponta que Novembro foi o mês que mais aprovou projetos em 2017 

representando 13,2 % do total de projetos aprovados.  
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Gráfico 07 - Mês com maior nº de projetos analisados em 2018 

 

Fonte: Autores (2019) 

O Gráfico 07 indica que o mês de Setembro foi o mês com maior número de projetos 

analisados em 2018, representando 11,8% em relação ao total de projetos que entrou para 

análise. 

Gráfico 08 - Mês com maior nº de projetos aprovados em 2018 

 

Fonte: Autores (2019) 

No Gráfico 08 identifica-se que Agosto foi o mês que mais aprovou projetos em 2018 e 

representa 11,4 % do total de projetos aprovados.  
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Com as análises desses gráficos de Pareto, não foram identificados nenhum padrão de 

comportamento que pudesse indicar alguma anomalia no processo. Somente observou-se que 

nos gráficos de Pareto que o mês de Dezembro foi o que teve menor quantidade de projetos 

abertos para análise. Isso se explica pelo fato que este mês a prefeitura municipal decreta 

recesso em virtude as comemorações de fim de ano e com isso poucos dias são trabalhados.   

Alguns gráficos de histograma foram feitos para representar o tempo que os projetos levam 

para passar por todo processo até expedir o alvará de construção: 

Gráfico 09 - Tempo gasto para aprovação dos projetos em 2015 

 

Fonte: Autores (2019) 

Gráfico 10 - Tempo gasto para aprovação dos projetos em 2016 

 

Fonte: Autores (2019) 
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Gráfico 11 - Tempo gasto para aprovação dos projetos em 2017 

 

Fonte: Autores (2019) 

Gráfico 12 - Tempo gasto para aprovação dos projetos em 2018 

 

Fonte: Autores (2019) 

Observa-se que nos gráficos 09, 10, 11 e 12 que o intervalo com maior frequência dos quatros 

anos encontram-se entre 25 a 75 dias para liberar o alvará de construção, cerca de 4 meses 

considerando que o setor trabalha 20 dias úteis no mês. Percebe-se nos gráficos, uma 

tendência de distribuição dos dados com curva para esquerda, com médias variando entre 114 

a 137 dias. Também é visto nos gráficos que muitos projetos demoram muitos dias para serem 

finalizados.  
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Gráfico 13 – Relação de projetos de 2015 a 2018 

 

Fonte: Autores (2019) 

No Gráfico 13 observa-se que dos últimos 4 anos, o ano que mais aprovou projetos foi o de 

2015, com 525 projetos. Também foi observado que o número de projetos que entraram para 

análise foi maior em 2015, com 796 projetos. Nota-se no gráfico que as quantidades de 

projetos analisados e aprovados foram decrescendo com decorrer dos anos. Houve uma 

diminuição de cerca 30% dos projetos aprovados e 39 % dos projetos analisados em relação 

ao ano de 2015. Isso justifica pela crise econômica que teve início em 2014 que foram 

amplamente sentidos pela população e pelas organizações.  

Também observa-se que dos quatros anos, o ano de 2016 foi o que mais arquivou projetos. Os 

projetos são arquivados quando são indeferidos por não cumprir com as diretrizes do Plano 

Diretor, desistência do contribuinte ou quando fica um ano parado sem retorno do 

contribuinte para dar continuidade no andamento do processo.  
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Para compreender melhor esse processo foi feito o mapeamento do processo utilizando as 
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auxílio das observações diretas e diálogos com os funcionários do setor.   
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4.3.1 Mapa do Processo de liberação do alvará de construção 

O mapa do processo representa de forma visual e sequencial as etapas que compõe esse 

processo e com isso foram identificados todos os seus parâmetros, sendo eles controláveis ou 

não (Figura 08). Para construir, primeiramente, foram definidas as atividades do processo de 

liberação de alvará de construção e listados o produto do processo (PF), os produtos em 

processo (PP). Posteriormente foram analisados os parâmetros do produto final (Y), os 

parâmetros dos produtos em processo (y) e os parâmetros do processo (X). Uma vez definidos 

os parâmetros do processo, estes foram classificados em variáveis de controle (C) ou como 

variáveis de ruído (R). Por fim, foram identificados os parâmetros de processos críticos (*), 

aqueles que exerciam um impacto significativo no desempenho do serviço. 

Figura 08 - Mapa de Processo da liberação do alvará de construção 

Fonte: Autores (2019) 
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4.3.2 Fluxograma do processo de liberação do alvará de construção 

O fluxograma proporcionou o entendimento fácil do processo de alvará de construção. 

Através de símbolos e linhas foram representadas as sequências lógicas das atividades que 

compõe esse processo. Diferente do mapa de processo que analisa criticamente o fluxo mais 

frequente, o fluxograma define a sequência de passos padronizados para todas as situações 

possíveis no fluxo, além de conter presenças de decisão (Figura 09).  

O fluxograma tem início quando contribuinte entra com um projeto arquitetônico para análise 

e abre um pedido de protocolo. Essa abertura vai emitir um número de protocolo que servirá 

para o cidadão verificar as informações sobre o andamento desse projeto. Caso as 

informações fornecidas estejam incompletas a solicitação é encerrada.  

Com pedido do projeto aberto, é encaminhado para setor de cadastro que faz uma checagem 

dos dados em relação ao imóvel verificando o Boletim de Cadastro Imobiliário (BIC) no 

sistema. Esse documento possui todos os dados referentes a este imóvel, como endereço, 

número do lote, quadra, áreas e outras informações. 

O projeto é recebido pelo DAOP que dará início a análise. Primeiramente, o funcionário 

prepara a pasta colocando a etiqueta manualmente, a folha de controle de entrada e saída e a 

impressão do BIC. Depois, é realizada a entrada do projeto no caderno e na planilha de Excel 

que é utilizado pelo setor para o controle dos projetos. Para dar entrada, é necessário cadastrar 

as informações como número de protocolo, nome do contribuinte, data de entrada, endereço, 

nome do profissional, dentre outros. Também é verificado se há um projeto existente, com 

auxílio da escritura, é feito uma busca em uma planilha que contém a relação de projetos 

aprovados desde 1970. Se houver algum projeto existente, o mesmo é buscado no arquivo e 

anexado ao projeto. Caso não haja nenhum projeto existente, o projeto é encaminhado para 

iniciar a 1ª análise. 

A 1ª análise é feito a conferência das informações se estão coerentes com as diretrizes do 

Plano Diretor ou se há alguma informação faltando no projeto. Nessa análise também é feito o 

cálculo de áreas da construção do desenho projetado e a verificação das medidas cotadas. 

Depois é enviado ao segundo funcionário que fará a 2ª análise conferindo mais uma vez se 

estão de acordo com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e verifica-se se há 

necessidade de realizar a vistoria no local do imóvel. Se houver essa necessidade, o projeto é 

encaminhado para o fiscal que irá ao local realizar uma vistoria verificando se o projeto está 

respeitando as leis referentes a projetos de edifícios e obras civis. Caso não haja necessidade 
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de vistoriar o local, o mesmo é enviado para a próxima análise. É realizada uma 3ª análise e 4ª 

análise, novamente, são conferidas se a planta projetada está de acordo com as normas.  

Uma vez analisado, verifica-se se há algumas correções a serem feitas no projeto. Se houver, 

aguarda-se o contribuinte ou profissional para retirar o seu projeto para que fossa corrigir as 

anotações que faltam ou estão erradas nas análises. Depois dessa etapa aguarda o contribuinte 

ou profissional retornar com uma nova planta com as correções feitas. O projeto quando 

retorna é recebido e encaminhado para realizar novas análises. Dessa vez, o projeto passa ser 

analisado a partir do funcionário que realiza a 2ª análise e segue o fluxo das atividades.  

Quando o projeto não possui nenhuma correção a ser feita e está de acordo com o Plano 

Diretor, o mesmo é enviado para ser aprovado. Caso ele não esteja conforme as diretrizes de 

construção, o projeto é indeferido e é encerrado o processo. Na atividade de aprovação é 

emitido o documento de alvará de construção, recebe-se um número de identificação 

(exemplo: 050/19) e montado duas pastas iguais. Uma pasta vai para o contribuinte e a outra 

pasta vai para os arquivos do próprio departamento. Após essa etapa é gerado um boleto de 

pagamento referente ao projeto aprovado e entregue ao contribuinte, aguardando o 

pagamento. Com isso, verifica-se se a guia foi paga e com o comprovante de pagamento em 

mãos, a pasta do projeto é entregue ao cliente.  

Depois que o projeto for retirado, é efetuada a saída do projeto no caderno e na planilha, 

atualizando as informações. E por fim, encerra-se o número do protocolo e o projeto é 

arquivado na caixa de arquivo dentro do armário.  

FIGURA 09 - Fluxograma do processo de liberação do alvará de construção 

 

Fonte: Autores (2019) 
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4.4   ANÁLISE DO PROCESSO  

O fluxograma permitiu ter uma melhor visualização de todas as etapas necessárias para a 

liberação do alvará de construção e a partir dele foi construída uma tabela agrupando as 

atividades de acordo com o processo responsável para execução (Tabela 02). Vale ressaltar 

que o departamento não possui históricos dos tempos em que cada atividade leva para ser 

realizada. Além disso, cada projeto possui um grau de complexidade, podendo variar bastante 

o tempo entre um e outro.  

Tabela 02 – Atividades agrupadas por processo 

PROCESSO ATIVIDADE PROCESSO ATIVIDADE 

Protocolo Abrir protocolo para o projeto Fiscalização Realizar a vistoria no local 

Checagem Fazer a checagem dos dados do 

imóvel 
Recepção DAOP Aguardar retirar o projeto para 

correção 

Recepção DAOP Preparar a pasta Recepção DAOP Receber retorno do projeto 

Recepção DAOP Dar entrada no caderno Recepção DAOP Colocar para realizar nova análise 

Recepção DAOP Dar entrada na planilha Aprovação Aprovar o projeto 

Recepção DAOP Verificar se há projeto existente Financeiro Gerar o boleto do projeto 

Arquivo Buscar no arquivo Recepção DAOP Aguardar pagamento do boleto 

Recepção DAOP Anexar ao projeto Recepção DAOP Entregar pasta do projeto ao 

contribuinte 

Análise do projeto Fazer 1ª análise Recepção DAOP Dar baixa no caderno 

Análise do projeto Fazer 2ª análise Recepção DAOP Dar baixa na planilha 

Análise do projeto Fazer 3ª análise Recepção DAOP Arquivar a pasta do projeto 

Análise do projeto Fazer 4ª análise   

Fonte: Autores (2019) 

E através da tabela 02 foi gerado um gráfico de Pareto para identificar qual processo possuía 

mais atividades. 

Gráfico 14 – Processo com maior nº de atividades 

 

Fonte: Autores (2019) 
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Observa-se no gráfico 14 que a Recepção DAOP é o processo que mais realiza atividades, 

representando 56,5% do número total de atividades da liberação do alvará de construção. Com 

isso, optou-se em dar um foco de atenção maior para esse processo, já que este é responsável 

pela entrada, controle e saída dos projetos. Para isso foi elaborado um mapa de processo 

mostrando visualmente as etapas da Recepção DAOP identificando todos os seus parâmetros, 

sendo eles controláveis ou não (Figura 10). 

Figura 10 - Mapa de Processo da Recepção DAOP 

 

Fonte: Autores (2019) 
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4.4.1 Entrevistas 

As entrevistas foram feitas com todos os envolvidos para compreender o funcionamento das 

etapas e quais problemas estão impactando em todo o processo. Os entrevistados foram o 

funcionário da Recepção DAOP, um analista de projeto e o responsável do departamento. A 

entrevista feita se classifica como entrevista não estruturada, onde há autonomia para realizar 

as perguntas desejadas, de acordo com cada situação. Esse é um modelo mais flexível de 

entrevista, caracterizando-se pela liberdade dada ao entrevistador. 

Inicialmente, foi entrevistado o funcionário que realiza as atividades da Recepção DAOP. O 

seu conhecimento do mesmo, permitiu a obtenção de uma grande quantidade de informações 

a respeito de todas as etapas e o sequenciamento das mesmas (Tabela 03). 

Tabela 03 - Entrevista com funcionário da Recepção DAOP 

Perguntas realizadas Respostas 

1 - Quais dificuldades você encontra para 

realizar a sua função? 

"Tenho dificuldades em executar as atividades de entrada e a 

saída dos projetos e localizar os projetos quando solicitado." 

 

2 - O que pode está impactando na realização 

das suas tarefas?  

“Há uma demora em dar as entradas e saídas dos projetos, 

pois tenho que fazer outras funções como atender o balcão de 

atendimento e telefone. O atendimento público é prioritário”.  

3 - O foco no atendimento público acaba 

gerando certa demora das outras atividades? 

"Sim, acaba que não consigo realizar as tarefas por completo 

sem interrupções podendo levar horas para fazer essas 

atividades." 

4 - Há um software para realizar a entrada e 

saída dos projetos? 

“Não existe um software para facilitar a entrada e saída dos 

projetos que entra, hoje é utilizado uma planilha do Excel."  

 

5 - Se houvesse um software atenderia as 

necessidades do departamento? 

"Sim, isso facilitaria muito o meu serviço, pois diminuiria a 

probabilidade de erro e perdas dos dados da planilha que é 

utilizada no setor e ganharia tempo." 

  Fonte: Autores (2019) 

Foi realizada uma entrevista com o funcionário que realiza as análises dos projetos (Tabela 4). 

Tabela 04 – Entrevista com o analista de projetos. 

Perguntas realizadas Respostas 

1- Quais possíveis problemas que as atividades 

desenvolvidas pelo funcionário da Recepção DAOP 

pode está impactando no processo de liberação de 

alvará?  

“O maior impacto é o tempo que demora para liberar 

um alvará do projeto e acredito que isso seja pela 

falta de comunicação com contribuinte."  

2 - Como a falta de comunicação pode atrapalhar no 

processo? 

“A maioria dos processos que vão para correção, 

muitas vezes, o contribuinte não fica sabendo que 

projeto está analisado e que precisa ser corrigido." 

3 - Caso houvesse um meio de comunicação melhoraria 

esse problema? 

"Acredito que se tivesse algum meio de comunicação 

que possa alertar o contribuinte sobre o status do 

andamento do projeto, agilizaria o processo." 

4 - O que pode está dificultando o funcionário da 

Recepção DAOP realizar as suas tarefas?  

“Os projetos ficam bastante tempo parados na 

Recepção DAOP devido ao seu acúmulo de serviços 

que tem para ser feito." 

Fonte: Autores (2019) 
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Por fim, realizou-se a entrevista com a responsável do departamento, o qual mostrou sua visão 

a respeito do processo (Tabela 05).  

Tabela 05 - Entrevista com o responsável do departamento 

Perguntas realizadas Respostas 

1- Quais possíveis problemas que as atividades 

desenvolvidas pelo funcionário da Recepção DAOP 

pode está impactando no processo de liberação de 

alvará?  

“A rastreabilidade dos projetos não é eficaz e isso seria 

um possível problema, pois quando o contribuinte liga 

ou vem pessoalmente desejando saber o status do 

andamento do projeto, tem que ficar localizando em 

qual das etapas ele se encontra." 

2 - Como a dificuldade de rastrear o projeto impacta 

no processo? 

"Essa busca do projeto demanda tempo e acaba gerando 

insatisfação do contribuinte". 

3 - A baixa rastreabilidade pode está relacionado com 

a falta de um software para realizar todo o controle 

dos projetos do departamento? 

"Sim, a planilha que é utilizada hoje auxilia muito o 

serviço, porém não é uma ferramenta confiável, pois um 

projeto pode está com o status de andamento 

desatualizado." 

 

4 - Os dados da planilha podem está desatualizados? 

"Sim, por exemplo: um projeto que foi dado que se 

encontra em análise já pode está em processo de 

aprovação e isso a planilha não indica." 

Fonte: Autores (2019) 

 

4.4.2 Levantamento dos principais problemas 

Através da análise dos dados coletados, entrevista e das aplicações das ferramentas de 

mapeamento de processo, chegou-se à conclusão que os principais problemas foram: 

Tabela 06 - Principais problemas 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Demora na liberação do 

alvará de construção 

Dificuldades na localização de 

um determinado projeto de 

construção 

 Demora em dar entrada e saída 

dos projetos  

Esse problema foi percebido 

nas análises dos gráficos e foi 

comentado na entrevista, visto 

que alguns projetos demoram 

muitos meses para ser aprovado 

ou estão parados nos armários 

de arquivo sem andamento do  

processo. 

Não localizar o projeto quando 

solicitado pode gerar 

insatisfação do contribuinte e/ou 

frustração para o funcionário do 

departamento que necessita do 

projeto para realizar alguma 

tarefa. 

Essa demora para realizar essas 

tarefas acaba tornando as atividades 

da Recepção DAOP um gargalo no 

processo de liberação do alvará 

como um todo.  

           

Fonte: Autores (2019) 
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4.4.3 Aplicação do Brainstorming 

Após identificar os problemas ocorridos, foi utilizada a técnica de brainstorming com os 

mesmos funcionários que foram entrevistados. O intuito principal da utilização dessa 

ferramenta foi para facilitar e realizar a elaboração da Árvore de Falhas e posteriormente fazer 

suas análises. Houve três rodadas gerais, com a seguinte pergunta: “Porque ocorre o problema 

(x)?”. A tabela 07 apresenta as respostas obtidas em cada rodada: 

Tabela 07 – Brainstorming dos principais problemas 

BRAINSTORMING 

Porque ocorre demora em dar 

entrada e saída dos projetos? 

Porque ocorre demora em liberar 

o alvará de construção?  

Porque ocorre dificuldades 

em localizar um projeto?  

Falta de informações  Falta de comunicação com 

contribuinte 

Não há um sistema de 

rastreabilidade eficiente 

Sobrecarga de atividades a serem 

desenvolvidas 

A análise não respeita a ordem de 

chegada 

Projetos com etiquetas com 

identificação errada 

A ferramenta utilizada para dar 

entrada e saída não é eficaz 

Excesso de erros para corrigir no 

projeto 

Falta de organização  

Não tem foco para executar a 

atividade, o funcionário é 

interrompido várias vezes. 

Contribuinte demora em trazer a 

planta com correções feitas 

Dados da planilha 

desatualizados 

Não há um software para facilitar 

o serviço 

Falta de documentações necessárias Quantidade alta de projetos 

em andamento  

Realiza algumas etapas 

desnecessárias  

Registro de imóveis desatualizado   

  Contribuinte não retira planta para 

correção 

  

Fonte: Autores (2019) 

 

4.4.4 Elaboração da árvore de falhas  

Elaborou-se uma árvore de falhas para cada um dos problemas listados e foram identificadas 

as possíveis causas do problema está ocorrendo até encontrar uma causa raiz. Para o problema 

“Demora em dar entrada e saída dos projetos” foram encontradas 3 causas raízes:  “Precisa 

focar no atendimento público”, “Muitas atividades para serem desenvolvidas”  e “Não possui 

software para facilitar esse serviço” (Figura 11). 
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Figura 11 - Árvore de falhas: Demora em dar entrada e saída dos projetos 

 

Fonte: Autores (2019) 

Para o problema “Demora na liberação do alvará de construção” foram encontradas duas 

causas raízes: “Falta de comunicação com o contribuinte ou vice-versa” e “Não existe um 

procedimento a ser seguido” (Figura 12). 

Figura 12 - Árvore de falhas: Demora na liberação do alvará de construção 

 

Fonte: Autores (2019) 

 



48 

 

E por último, o problema “Dificuldades na localização de um projeto” foram encontrada 5 

causas raízes:  “Falta de atenção do funcionário com a etiqueta de identificação”, “Tipo de 

etiqueta não é adequado”, “Falta de comunicação entre os funcionários”, “Dados da planilha 

estão desatualizados” e “ A planilha não indica o status atual do projeto”(Figura 13). 

Figura 13 - Árvore de falhas: Dificuldades na localização do projeto 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

4.4.5 Aplicação da Matriz de Priorização 

Após a conclusão da árvore de falhas, a matriz GUT foi aplicada para priorizar e ordenar 

quais causas raízes deveriam ser sanadas com mais rapidez. Todas as causas raízes foram 

pontuadas levando em termos de gravidade, urgência e tendência, com isso os valores 

atribuídos para cada um foram multiplicados e os resultados obtidos classificados do maior 

para a menor. A tabela 08 mostra o resultado: 
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Tabela 08 – Matriz GUT das causas raízes encontradas 

Matriz GUT 

Causas  Gravidade Urgência  Tendência GxUxT 

Dados da planilha estão desatualizados 5 5 5 125 

A planilha não indica o status atual do projeto 5 5 5 125 

Não possui software para facilitar esse serviço 5 5 3 75 

Falta de comunicação com o contribuinte ou vice-

versa 
4 4 4 64 

Falta de comunicação entre os funcionários 4 3 3 48 

Não existe procedimento a ser seguido 3 4 3 36 

Falta de atenção do funcionário com a etiqueta de 

identificação 
3 3 3 27 

Precisa focar no atendimento público 3 2 3 18 

Muitas atividades para serem desenvolvidas 2 3 2 18 

Tipo de etiqueta não é adequado 2 2 3 12 

Fonte: Autores (2019) 

As causas raízes que destacaram foram aquelas oriundas por não conseguir localizar o projeto 

pela dificuldade de rastrear grande quantidade de projetos em andamento, uma vez que, a 

planilha pode estar com os dados desatualizados e não indicar o status atual do projeto. Essas 

causas influenciam diretamente no serviço, uma vez que, no momento em que o contribuinte 

ou algum funcionário do setor solicita o projeto e não consegue identificar a sua localização 

ou apontar em qual fase encontra-se o projeto pode gerar insatisfação para o contribuinte e 

para o funcionário.  

 

5 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Com os dados resultantes do processo as melhores sugestões foram organizadas e 

acrescentadas na árvore de melhorias e estão representados na figura 14.  
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Figura 14 - Árvore de melhorias com proposta de ações 

 

Fonte: Autores (2019) 

Para as causas raízes do problema “Demora em dar entrada e saída dos projetos” foram 

propostas duas ações: a primeira ação propõe o balanceamento das atividades que são 

realizadas pelo funcionário da Recepção DAOP, algumas dessas atividades podem ser feitas 

por outros funcionários, o que poderá reduzir a sobrecarga de atividades e permitir que o 

funcionário dê atenção ao atendimento público. A impressão do BIC pode ser realizada pelo 

setor de Checagem, o que agilizará o serviço do funcionário da Recepção DAOP.  A segunda 

ação propõe criar um software que atenda as necessidades do departamento, e permitirá dar 
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entrada e saída dos projetos de uma maneira mais ágil e realizar consultas sobre o status do 

andamento do projeto com maior confiabilidade.  

A sugestão do software está ligado com as ações propostas dos problemas “Demora para 

liberar o alvará de construção” e “Dificuldades na localização do projeto”.  O software 

integrará a plataforma online que vai permitir ao contribuinte realizar consultas sobre a 

situação do seu projeto quando desejado. Também vai possuir um mecanismo que enviará 

mensagens via Whatsapp ou E-mail quando o projeto estiver analisado, aprovado, quando 

faltar documentos pendentes ou quando o projeto estiver ocioso. Além disso, os analistas 

poderão através do programa, emitir a lista dos projetos que precisam ser analisados primeiro, 

priorizando por ordem de chegada e com isso criando um procedimento de operação padrão 

(POP). Essas ações irão ajudar a melhorar a comunicação entre o servidor público e 

contribuinte, aumentará a satisfação do cliente e o processo ficará mais organizado. Essa 

comunicação reduzirá o tempo para liberar o alvará de construção e evitará que os projetos 

fiquem parados nos armários de arquivos.  

Em relação às dificuldades de localizar um determinado projeto, as ações envolvem a 

implantação de um sistema de rastreabilidade RFID, que também vai estar integrado ao 

software. Com esse sistema, a planilha do Excel utilizada será substituída e as etiquetas 

adesivas usadas para a identificação manual vão ser alteradas por etiquetas Tag passivo. Esse 

tipo de etiqueta possui alta capacidade de armazenamento, leitura e envio dos dados, 

durabilidade, são mais resistentes e irá ajudar reduzir os erros humanos.  

Todas as informações do projeto vão ser armazenadas no sistema quando o contribuinte der 

entrada do projeto arquitetônico no setor de Protocolo. Isso eliminará as atividades de dar 

entrada e saída no caderno e na planilha. Vale ressaltar que dar entrada e a saída dos projetos 

no caderno são atividades que não agregavam valor. Quando o projeto for enviado para o 

departamento, automaticamente, o sistema irá detectar e constar a entrada no projeto no 

programa de forma simples e rápida. Com isso, o funcionário da Recepção DAOP ficaria 

responsável somente em preparar a pasta e dar prioridade ao atendimento ao público.  

O sistema RFID permitirá que os dados sejam atualizados automaticamente, uma vez que, o 

status atual do andamento de projeto já vai constar no programa na medida em que o projeto 

for concluindo as suas etapas, eliminando a necessidade dos funcionários do setor atualizar as 

informações da situação do projeto para funcionário da Recepção DAOP.  
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A tecnologia RFID que utilizam Tag Passivo auxilia principalmente as empresas de serviço 

que trabalham com arquivos e pastas, livros, documentos diversos e outras formas de registros 

físicos. Ela vai permitir ao departamento de aprovação de projetos contar, catalogar, rastrear e 

localizar os projetos em todas as suas instalações com maior precisão. Com isso, vai melhorar 

a eficiência e o processo de pedido de informações das tarefas realizadas e reduzir as 

dificuldades de localização, eliminando o tempo e os inconvenientes associados com a 

localização de arquivos perdidos. 

Através das análises feitas e ações sugeridas, foi possível realizar uma proposta de redesenho 

do fluxograma atual das atividades do processo de liberação do alvará de construção e do 

mapa de processo da Recepção DAOP.  

No fluxograma, as atividades relacionadas a entrada e saída dos projetos no caderno e na 

planilha foram eliminadas devido a sugestão do software com a implantação do sistema RFID 

(Figura 15).   

Figura 15 - Fluxograma do processo de liberação do alvará pós melhorias 

Fonte: Autores (2019) 
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O mesmo acontece com mapa do processo da Recepção DAOP, porém foram descartadas as 

atividades de atualizar os dados na planilha, visto que, com o novo sistema de rastreabilidade 

os dados seriam atualizados automaticamente no programa. A atividade “Imprimir a folha de 

cadastro imobiliário” foi repassada para o setor Checagem, com isso a impressão já fica 

anexada ao projeto quando é enviada a Recepção DAOP reduzindo as tarefas do funcionário 

ao preparar a pasta (Figura 16). 

Figura 16 - Mapa de Processo da Recepção DAOP pós melhorias 

 

Fonte: Autores (2019) 

Essa pesquisa aplicada permitiu alcançar com sucesso o objetivo geral de mapeamento e 

identificação dos pontos de melhorias no processo de aprovação de projetos e liberação de 

alvarás de construção da Prefeitura Municipal de Itajubá. Com isso, os objetivos específicos 

foram alcançados, porém o objetivo referente à redução do tempo da aprovação dos projetos 

em até 10 % não foi possível medir por falta de tempo hábil para implementar as melhorias 

sugeridas. Caso sejam implementadas, o alcance desses resultados poderá reduzir o tempo da 

liberação do alvará de construção em pelo menos 10% conforme esperado.   
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A aplicação da metodologia Seis Sigma juntamente com as outras ferramentas utilizadas 

foram essenciais para analisar e identificar as possíveis causas do problema. Embora a 

competitividade não seja um fator importante nas organizações públicas, esse estudo mostrou 

a importância de se buscar a qualidade e melhorias nos serviços prestados. Com este trabalho 

foi possível aprofundar os conhecimentos sobre essa metodologia e vimos na prática a 

diminuição de desperdícios de tempo, padronização de processos, facilidade de investigar e 

propor possíveis soluções para  problemas.  

A realização do mapeamento do processo de liberação de alvará de construção nos permitiu 

conhecer o caminho que é percorrido quando um profissional projeta uma edificação para ser 

aprovado. Essa ferramenta possibilitou enxergar todas as atividades que compõem esse 

processo e após a análise do problema, permitiu a correção das etapas que apresentavam 

falhas. Ao mapear o processo alguns dos benefícios foram percebidos, tais como: a melhoria 

contínua e servidores mais motivados e capacitados. Além disso, houve a melhoria na 

comunicação e na circulação de informações, o qual resultou na satisfação dos contribuintes.  

A pesquisa apresentou algumas dificuldades como a limitação para medir os tempos de cada 

atividade devido ao grau de complexidade de cada projeto e a resistência dos servidores em 

colaborar as informações para coleta de dados.   

Sugere-se para estudos futuros, verificar a difusão das ferramentas Seis Sigma em outros 

departamentos do serviço público para ampliar os ganhos conseguidos nesse estudo de caso.  
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 ANEXO A – Tempo de atravessamento dos projetos 

Tempo de atravessamento dos projetos de 2015 (dias) 

46 227 115 103 29 136 22 55 293 21 27 513 21 36 126 104 45 16 61 206 

22 93 306 50 48 211 154 758 17 42 28 21 92 29 69 56 24 29 66 40 

70 753 47 100 34 276 51 49 49 73 28 272 52 28 448 74 232 121 66 55 

70 29 88 68 23 164 100 44 33 22 44 67 98 29 50 83 16 24 296 80 

88 1055 18 338 49 120 66 46 83 79 266 189 43 194 64 339 305 29 237 163 

50 35 90 51 59 116 77 92 33 431 763 109 29 49 20 45 101 142 83 49 

220 143 64 23 49 21 34 1044 26 427 29 64 192 46 118 99 92 129 87 26 

101 69 29 20 76 145 55 29 33 35 119 62 109 222 79 1283 129 85 60 25 

239 15 117 28 34 267 26 110 103 58 336 70 685 25 92 69 30 14 595 50 

210 70 189 46 251 63 87 187 55 115 338 21 546 119 38 61 17 96 19 338 

22 122 190 121 39 52 77 726 166 55 139 28 61 61 110 109 17 42 178 73 

586 53 38 51 36 73 59 22 92 136 79 140 139 323 99 35 17 20 58 104 

64 71 88 112 32 231 87 23 69 47 260 51 54 55 88 113 171 147 177 192 

25 52 41 34 125 52 90 55 91 237 113 120 40 122 202 30 113 38 218 67 

207 136 35 107 86 185 74 56 74 69 134 69 36 83 77 128 74 72 18 76 

18 29 68 65 132 63 75 45 70 33 71 70 98 228 458 78 80 153 28 51 

50 39 41 25 98 324 40 433 50 57 114 29 71 133 42 70 87 167 28 204 

28 189 33 25 92 14 98 32 14 35 28 239 42 61 87 46 84 413 34 204 

143 28 104 42 55 147 94 48 37 39 49 913 84 91 43 129 187 277 28 35 

56 43 204 42 18 94 27 42 43 253 43 42 27 102 74 23 176 38 28 86 

267 226 98 38 358 23 111 58 161 63 131 134 79 61 276 841 75 20 30 75 

149 226 34 39 194 70 35 135 57 37 152 70 79 94 38 90 120 58 30 77 

37 105 127 39 21 81 47 44 46 77 134 42 84 167 114 166 15 29 155 41 

28 50 68 36 916 46 82 76 42 37 18 39 37 91 45 23 28 41 48 122 

111 31 68 36 50 54 83 100 20 157 29 118 602 59 104 72 36 69 50 78 

304 226 75 98 18 602 57 45 36 77 36 211 35 86 311 208 94 35 221 62 

111 176 24 50 63                               

Tempo de atravessamento dos projetos de 2016 (dias) 

108 95 76 176 108 271 187 259 114 438 122 92 48 165 87 18 22 123 424 35 

108 112 62 40 50 98 379 350 86 123 596 74 369 68 412 18 144 146 83 61 

144 36 62 28 268 36 117 29 534 85 303 160 93 85 63 475 70 266 78 26 

176 268 180 195 31 30 149 74 19 72 79 53 59 43 33 77 115 63 109 98 

40 37 196 237 41 21 88 104 555 155 55 138 20 25 1572 55 115 271 445 222 

60 27 110 105 55 92 56 150 158 108 248 165 65 48 49 486 115 36 56 104 

146 41 251 321 30 31 113 46 42 135 297 189 29 39 92 37 168 158 127 161 

1174 20 120 229 33 28 144 85 63 80 53 64 65 53 54 158 166 166 132 28 

80 165 181 16 320 142 44 63 17 154 121 118 30 68 41 21 144 97 100 236 

139 33 63 64 170 71 277 189 49 75 14 161 44 49 15 255 144 60 192 232 

63 55 93 147 331 282 274 85 35 83 107 92 119 452 47 24 191 190 301 162 

63 464 43 142 283 111 52 133 52 82 42 100 66 477 94 80 150 60 42 60 

46 72 122 615 179 436 343 26 28 103 461 60 50 49 438 139 67 90 233 40 

301 35 128 105 32 177 308 84 53 589 415 169 62 65 55 56 33 141 52 93 

133 199 165 179 523 282 116 27 34 44 80 100 112 38 46 71 222 274 72 108 

32 232 160 56 15 58 28 107 38 99 51 170 36 29 62 34 89 93 63 553 

236 74 39 61 136 42 145 25 105 92 352 18 17 28 41 78 447 145 73 112 

103 112 463 40 26 71 88 207 114 127 49 47 31 86 307 89 92 184 322 73 

49 274 43 81 179 308 113 177 58 99 112 70 114 317 31 412 116 255 34 84 

45 42 116 67 334 144 60 28 80 108 32 339 50 223 28 45 361 84 112 297 

168 78 154 41 54 86 46 34 75 150 31 57 43 387 290 380 87 110 42 186 

150 293 88 24 274 36 63 352 47 38 254 63 107 147 52 220 87 100 134 97 

56 60 112 63 119 36 74 331 42 124 42 162 40 59 71 370         
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Tempo de atravessamento dos projetos de 2017 (dias) 

192 113 73 41 29 203 470 39 63 59 73 70 507 102 244 15 33 107 36 71 

55 56 116 308 99 41 16 88 77 28 39 395 35 62 38 44 62 57 66 72 

38 91 126 29 54 118 251 42 36 103 90 63 36 90 39 631 43 93 187 84 

134 65 68 14 34  90 29 76 335 69 35 218 90 33 159 84 37 170 62 149 

142 792 15 343 117 59 24 396 133 34 48 78 90 44 118 55 105 79 191 159 

120 29 77 175 43 361 59 36 65 100 265 57 58 18 137 106 45 181 186 50 

112 549 70 43 84 63 59 461 18 35 59 88 48 89 239 233 800 33 61 14 

53 114 145 57 52 147 47 89 100 28 36 74 139 92 35 52 75 713 34 60 

65 47 90 93 34 39 241 385 50 35 141 115 79 274 84 52 64 218 25 21 

70 310 14 738 48 23 22 27 15 139 684 142 69 192 69 28 21 205 112 165 

71 488 201 43 24 68 99 46 29 297 310 81 85 83 79 63 47 149 581 200 

96 88 90 28 67 67 72 34 81 35 63 86 125 76 64 35 248 19 34 160 

105 123 36 45 29 80 50 68 658 115 456 127 60 37 195 23 832 70 141 19 

28 23 34 84 29 89 16 29 372 115 92 177 188 105 65 188 849 57 749 48 

72 80 83 108 42 212 70 84 46 111 63 658 168 36 144 50 18 100 769 64 

44 87 68 33 155 72 34 63 36 85 260 122 48 71 66 70 74 41 65 210 

713 127 556 35 109 37 31 118 15 99 20 36 198 126 105 70 172 43 188 79 

31 119 77 174 78 33 53 204 162 27 36 133 50 417 49 63 145 677 98 91 

94 15 62 43 236 278 134 41 166 43 107 81 134 180 32 70 466 111 52 126 

56 72 223 103 32 64 35 50 343 62 94 17 19 52 46 570 69 359 474 420 

59 286 77 137 77 158 56 51 34 45 16                   

Tempo de atravessamento dos projetos de 2018 (dias) 

146 42 83 15 21 126 42 45 203 179 37 175 129 71 135 193 28 104 104 55 

37 107 40 27 34 56 106 45 17 502 36 42 60 21 395 117 25 69 57 33 

181 81 97 43 18 51 119 88 122 223 31 505 75 205 110 118 47 421 54 22 

103 26 50 42 20 31 39 78 52 27 67 129 21 266 22 92 34 29 55 87 

140 585 875 39 49 20 104 67 475 123 68 28 111 152 95 35 48 74 175 372 

214 71 20 46 55 53 195 65 25 560 947 18 34 38 193 64 133 26 49 59 

109 20 88 55 66 33 151 16 201 421 15 60 277 38 16 57 106 34 128 26 

172 120 53 251 80 29 40 476 53 168 31 75 75 94 501 26 34 61 24 85 

92 30 39 49 44 37 290 134 53 58 159 34 43 18 139 118 42 197 56 71 

393 55 82 42 994 51 27 81 89 158 27 96 20 48 515 213 141 41 118 58 

141 19 58 31 40 973 112 115 118 23 42 78 21 117 54 42 98 183 28 27 

80 64 62 87 90 230 49 48 71 14 49 15 58 29 217 42 27 26 47 493 

98 252 48 25 19 77 98 15 48 42 161 42 149 54 1036 43 62 41 762 72 

46 94 57 86 24 762 120 19 48 335 114 15 408 90 226 16 83 187 43 41 

170 31 35 43 48 61 203 225 51 26 122 28 66 98 405 19 351 167 38 1207 

307 359 60 25 50 123 105 46 398 56 598 30 118 72 161 17 53 111 27 196 

79 129 35 140 90 210 283 575 238 55 19 49 77 1168 219 84 67 61 21 367 

84 128 109 79 67 342 52 29 334 216 26 46 49 98 41 15 78 64 122 158 

45 64 17 171 70 35 390 398 333 26 62                   
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RESUMO 

No cenário econômico atual, as organizações necessitam se manter competitivas perante o 
mercado e, para isso, buscam ferramentas que permitem o aprimoramento de seus processos 
produtivos e redução dos custos de fabricação. Para isso, o conceito de produção enxuta 
começou a fazer parte das empresas pelo mundo, através da metodologia Lean Manufacturing 
no qual teve início no Japão pós-guerra. O objetivo deste trabalho é demonstrar a utilização do 
Lean Manufacturing e seus resultados no setor automobilístico brasileiro. Para isso, foram 
feitas pesquisas em 77 artigos, nos quais 36 foram encontrados na ABEPRO, 37 no Google 
Acadêmico e 04 no Produção Online, e a partir desta pesquisa foi realizada a análise dos 
resultados no qual foi possível identificar o aumento no OEE, na produtividade, redução nos 
custos de fabricação, aumento dos lucros, redução no lead time, custo de mão de obra, 
desperdícios, setup, WIP, movimentação e área produtiva. 
 

Palavras-chave: Lean Manufacturing, qualidade, automobilístico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the current economic scenario, organizations need to remain competitive with the market 
and, therefore, seek tools that allow the improvement of their production processes and 
reduction of their manufacturing costs. For that reason, the concept of lean production is 
becoming part of the companies around the world through the Lean Manufacturing 
methodology which began in postwar Japan. The aim of this project is to demonstrate the use 
of Lean Manufacturing in the Brazilian automotive sector and its results, for that, they were 
made a research in over 77 articles in which 36 were found in ABEPRO, 37 in Google Scholar 
and 4 in Online Production, from this research were made an analysis of the results in which 
was possible to identify an increase in OEE, a significant increase of the productivity, reduction 
of the manufacturing costs, increase in profits, a reduction in lead time, labor cost, waste, setup, 
WIP handling and productive area.  
 
Key words: Lean manufacturing, quality, automotive. 
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1  INTRODUÇÃO 

Existem inúmeras ferramentas capazes de trazer melhorias para uma organização, porém a que 

será abordada não serão apenas ferramentas, mas sim a filosofia chamada Lean Manufacturing. 

A filosofia de produção enxuta teve origem no final da Segunda Guerra Mundial onde a 

indústria automobilística japonesa, Toyota Motor Company, tentava superar o modelo 

americano utilizando novos métodos que tinham como objetivo primordial a produção de mais 

com menos (SHINGO, 1996). 

Segundo Cardoso e Oliveira (2010) o Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta), é um modelo 

de produção que tem como finalidade eliminar os desperdícios ao longo do processo, tornando 

o fluxo produtivo mais enxuto. Hoje as empresas e organizações de diversos setores estão 

colocando em prática o pensamento enxuto e consequentemente, aplicando as técnicas e 

ferramentas Lean para se alcançar um fluxo produtivo puxado, reduzindo desperdícios. 

Este sistema pode ser compreendido como a junção de uma filosofia que produz somente o 

necessário (e no momento necessário), com uma metodologia de eliminação de desperdícios, 

agregada a inúmeras ferramentas capazes de estabelecer a melhoria contínua dentro da empresa. 

O mercado automobilístico brasileiro, está sofrendo grandes alterações devido aos efeitos da 

globalização, o que o coloca numa posição de constante busca por soluções que sejam 

inovadoras e a pressão relacionada a cliente-fornecedor faz com que exista uma procura 

contínua por novas formas de gestão que garanta sua sobrevivência (CHECOLI e MONTEIRO, 

2000). 

Desta forma, é necessário que as montadoras brasileiras, procurem melhorar de forma contínua 

a eficiência de seus equipamentos, processos e mão de obra, analisando-os e eliminando os 

desperdícios para enfim reduzir os custos de fabricação. É muito importante que a empresa 

consiga destacar as perdas de forma clara, pois existe uma grande dificuldade em identificá-las, 

podendo gerar ações que não sejam tão eficazes e como consequência, não trará os resultados 

desejados. 

Com foco no setor automobilístico, que é um setor pioneiro na implementação do Lean e que 

sempre passa por inovações, será feita uma pesquisa bibliográfica, utilizando diversos artigos 

baseados em estudos de caso da implementação do Lean Manufacturing em empresas do setor 

automotivo, tendo como objetivo, analisar as ferramentas utilizadas e informar quais foram 

resultados alcançados após a implementação. 
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2  OBJETO DE ESTUDO 

O objetivo deste trabalho é demostrar a utilização e os resultados da aplicação do Lean 

Manufacturing nas indústrias automobilísticas brasileiras. 

 

3  OBJETIVO 

3.1  OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho é demostrar a aplicação do Lean Manufacturing no setor 

automobilístico brasileiro e seus resultados, no qual é possível identificar melhoria da qualidade 

de serviços e produtos, restrição dos níveis de estoque, diminuição do tempo de fabricação e 

uma sólida cultura de melhoria contínua. 

 

3.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

Os objetivos específicos são: 

a) Apresentar as ferramentas mais utilizadas. 

b) Apresentar os resultados obtidos com a aplicação das ferramentas. 

 

 

4  JUSTIFICATIVA 

O setor automobilístico nacional tem se destacado com o desenvolvimento de projetos, 

mostrando sua capacidade de inovação e seu alto nível de tecnologia implementada, tornando-

se um dos segmentos mais importantes na economia nacional (ANFAVEA, 2014). 

Este trabalho se justifica pela necessidade de demostrar através de uma pesquisa bibliográfica, 

aplicado nas indústrias automobilísticas, uma melhor compreensão da filosofia Lean 

Manufacturing e os resultados alcançados por diversas empresas do setor automobilístico 

brasileiro após a implementação das ferramentas presentes no sistema. De uma forma prática e 

intuitiva, será possível analisar e concluir quais são as ferramentas mais utilizadas pelas 

indústrias e os resultados. 

Neste contexto, pode-se afirmar que a utilização adequada dessas ferramentas é essencial para 

que empresas fiquem preparadas para planejar novas metas, assim como conter custos 
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desnecessários e realçar ganhos em qualidade e produtividade. Portanto, a aplicação do Lean 

Manufacturing é uma cultura que visa uma melhor organização dentro da empresa, 

remodelando processos e projetando melhorias de total alcance. 

 

5  METODOLOGIA 

A metodologia desde trabalho foi de Natureza Descritiva, com o Objetivo Descritivo, a sua 

Abordagem foi Qualitativa e Quantitativa e, o Método de Pesquisa Bibliográfica. Sendo assim, 

na Figura 01 estão os passos que foram feitos quanto a pesquisa para a elaboração do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Turrioni e Mello (2012). 

 

5.1  PESQUISA QUANTO A NATUREZA 

5.1.1  Pesquisa Básica  

O fundamento utilizado para este trabalho será de natureza básica, que de acordo com 

Appolinário (2011), a pesquisa básica tem como objetivo principal o avanço do conhecimento 

científico, sem nenhuma preocupação com a aplicabilidade imediata dos resultados a serem 

colhidos. Tem como objetivo conceber novos conhecimentos uteis para o progresso científico. 

 

 

 

 

 

 

NATUREZA OBJETIVOS ABORDAGEM 

Levantamento (survey) 
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Experimento 
 

MÉTODO OU ESTRATÉGIA 

Básica 
 

Aplicada 
 

Exploratória
s 

Descritiva 
 

Explicativa 
 

Quantitativa 
 

Combinada 
 

Figura 01 - Estrutura de Pesquisa 

Qualitativa 
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5.2  PESQUISA QUANTO AO OBJETIVO 

5.2.1  Pesquisa Descritiva 

Segundo Triviños (1987), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade. 

Conforme argumenta Appolinário (2011), na pesquisa descritiva o pesquisador se limita a 

descrever o fenômeno observado, sem inferir relações de causalidade entre as variáveis 

estudadas. Alguns exemplos de pesquisa descritiva: estudos de caso e análise documental. 

 

5.3  PESQUISA QUANTO A ABORDAGEM 

5.3.1  Pesquisa Quantitativa 

Segundo Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre 

um problema humano ou social, é baseada no teste de uma teoria e composta por variáveis 

quantificadas em números, as quais são analisadas de modo estatístico, com o objetivo de 

determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. 

De acordo com Appolinário (2011), a pesquisa quantitativa é a modalidade em que variáveis 

predeterminadas são mensuradas e expressas numericamente. Os resultados também são 

analisados com o uso preponderante de métodos quantitativos, por exemplo, estatístico. 

Para Fonseca (2002), os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. 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. 

Sendo assim, a pesquisa quantitativa está relacionada diretamente aos dados, se atenta a 

quantificação de dados, provando se a teoria em questão é válida ou não a partir de análises de 

dados. 

5.3.2  Pesquisa Qualitativa 

Segundo Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu 

significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. O uso da 
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descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno como também suas 

essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as 

consequências. 

De acordo com Bogdan & Biklen (2003), o conceito de pesquisa qualitativa envolve cinco 

características básicas que configuram este tipo de estudo: ambiente natural, dados descritivos, 

preocupação com o processo, preocupação com o significado e processo de análise indutivo. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 

Segundo Appolinário (2011), os dados da pesquisa qualitativa são coletados nas interações 

sociais e analisados subjetivamente pelo pesquisador, pois nesta modalidade a preocupação é 

com o fenômeno. 

5.4  PESQUISA QUANTO A ESTRATÉGIA 

5.4.1  Pesquisa Bibliográfica 

Segundo Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela realizada a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. 

5.5  LEVANTAMENTO DE DADOS 

O instrumento de coletas de dados foi através de artigos, dos últimos dez anos de aplicação em 

empresas do setor automobilístico, apresentando os procedimentos da pesquisa com a 

finalidade de analisar os resultados obtidos após a implementação das diversas ferramentas 

existentes no sistema, iniciando com uma revisão bibliográfica com alguns dos principais 

autores da área, e que ao mesmo tempo será realizado uma junção dos levantamentos com a 

pesquisa bibliográfica já realizada. 
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Os artigos foram pesquisados em sites como ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia 

de Produção), onde, quando acessado na aba “PUBLICAÇÕES”, depois em “ANAIS 

ELETRONICOS (ENEGEP)”, “PESQUISA DE TRABALHOS”, em “EVENTOS” foi 

selecionado artigos dos últimos quinze anos de publicação no evento ENEGEP (Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção) e, na aba “PESQUISA” foram digitadas as palavras 

conforme o Quadro 03. 

No site Produção Online (Revista Cientifica Eletrônica de Engenharia de Produção), na aba 

“PESQUISA” e, depois em “PESQUISAR TERMOS EM TODAS CATEGORIAS”, foi 

digitados as palavras conforme o Quadro 01. 

No Google Acadêmico, também foram pesquisados, no qual direcionavam para outros sites de 

busca de artigos como: Produto e Produção, Periódicos revista gestão industrial, Lume 

Repositório Digital, Anpad, Seget, Revista cientifica E-locução, FAE, Revista Cientifica H-

TEC, Repositório ROCA. Ao todo, foram estudados 77 artigos científicos.  

No Quadro 01, estão os sites e palavras digitadas para encontrar os artigos: 

Quadro 01 - Pesquisa em Sites 

SITES TEXTO DIGITADO 

 

ABEPRO 

-Lean manufecturing automobilístico; 
-Artigos lean automobilístico; 
-Lean setor automobilístico; 
-Lean automobilísticos aplicações; 

 

PRODUÇÃO ONLINE 

-Lean manufacturing automobilístico; 
-Aplicação do lean setor automobilístico; 
-Artigos lean automobilístico; 
 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

-Artigo lean automobilístico; 

-Aplicação lean setor automobilístico; 

FONTE: Elaborado Pelo Autor (2019) 
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6  LEAN MANUFACTURING 

6.1  A HISTÓRIA DO LEAN MANUFACTURING 

No início da década de 30, ocorreram diversos fatores na indústria automobilística Toyota 

Motor Company que contribuíram com sua quase falência. Durante essa época como 

consequência do governo militar, a Toyota não poderia mais fabricar carros de passeio, 

passando a fabricar através de processos artesanais, apenas caminhões, no fracassado período 

de Guerra. No final de 1949, houve um declínio de grande impacto nas vendas, o que ocasionou 

no desligamento de diversos colaboradores. No ano de 1950, a empresa estava produzindo cerca 

de 2.685 automóveis ao dia, enquanto a empresa Rouge da Ford fabricava 7.000 automóveis 

(WOMACK; JONES, 2004). 

Em 1950, Eiji Toyoda partiu para alcançar novos desafios com intuito de conhecer um pouco 

mais a respeito da produção em massa, visitando assim as fábricas da Ford. Após o estudo da 

planta Rouge da Ford, Toyoda percebeu que a forma com que a Toyota produzia seus carros 

poderia ser melhorada, no entanto, entendeu que copiar e aperfeiçoar o modelo era quase 

impossível devido à condição econômica do Japão. O estilo de produção praticado pela Ford, 

caracterizado por volumes de produção elevados, baixa variedade de produtos, sistema 

empurrado de produção e baixos custos não poderia ser aplicado. Já de volta ao país de origem, 

Eiji e Taichii Ohno, iniciaram a criação de um modelo novo de produção, conhecido hoje como 

Sistema Toyota de Produção., largamente difundido como produção enxuta (WOMACK; 

JONES, 2004). 

Segundo Womack e Jones (2004), a Toyota optou por fabricar após a Segunda Guerra veículos 

em uma escala elevada, porém, se deparou com alguns problemas:  

a) Pelo fator limitação doméstica de mercado, era necessário fabricar uma alta 

diversidade de veículos para satisfazer diferentes necessidades do consumidor; 

b) A economia estava praticamente destruída devido à guerra, sendo impossível a 

realização de elevados investimentos em novas tecnologias de produção ocidental; 

c) Existência de fortes concorrentes com o objetivo de atuação no Japão protegendo seus 

mercados contra exportações japonesas; 

d) As condições de trabalho dos trabalhadores japoneses eram garantidas devido a força 

e organização dos sindicatos, com isso, não estavam a favor de trabalharem 

temporariamente igual aos colaboradores nos Estados Unidos. 
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Sendo assim para aumentar o rendimento dos trabalhadores e evitar desperdícios, a Toyota 

precisaria fabricar em menor quantidade e de maneira diferenciada. (SOARES, 2007).  

A troca rápida de ferramentas foi a primeira ferramenta que Taichii Ohno utilizou no sistema 

de produção, tendo como finalidade a eliminação de ociosidade dos colaboradores e fazendo 

com que houvesse maior flexibilidade no sistema produtivo. A diminuição da quantidade 

produzida proporcionou uma queda nos custos de estoque de peças acabadas fazendo com que 

houvesse a fabricação de um número reduzido de peças antes das montagens dos carros, 

melhorando assim a percepção de falhas no processo. Esta percepção garantiu a diminuição de 

desperdícios de peças defeituosas (WOMACK; JONES, 2004). 

O Sistema Toyota de Produção é propagado atualmente pelo mundo e reconhecido em várias 

organizações que desejam maior flexibilidade e aplicação de ferramentas que garantem o 

conceito de produção enxuta, eficiência, qualidade, e redução de custos. Just-in-time tem como 

significado de que cada um dos processos deverá ser abastecido com o material correto e no 

período certo e quantidade correta. Tem como finalidade a identificação e a eliminação de 

perdas. A Figura 02 ilustra como é formado a estrutura do Sistema Toyota de Produção. 

 

Figura 02 - A Estrutura do Sistema Toyota de Produção 

 

Fonte: Anjos, (2009) 

 

 

6.2  PRODUÇÃO ENXUTA 

A mentalidade enxuta de uma forma geral, tem como objetivo atender as necessidades dos 

clientes fornecendo produtos na hora certa, com qualidade e baixo custo. Para Womack e Jones 

(2004), o pensamento enxuto é classificado em cinco princípios básicos. 
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6.2.1  Valor 

De acordo com Womack e Jones (2004), valor é uma definição do cliente final, sendo tudo 

aquilo que ele esteja disposto a pagar, atendendo suas necessidades em um momento específico, 

portanto não se trata de uma terminação interna da organização. 

As necessidades são geradas pelos clientes, portando as empresas necessitam entendê-las 

procurando satisfazê-las a um preço específico a fim de manter a organização no mercado 

aumentando seus lucros através das melhorias contínuas nos processos, reduzindo custos e 

melhorando a qualidade (WOMACK; JONES, 2004). 

 

6.2.2  Fluxo de Valor 

De acordo com Rother e Shook (2003), toda ação necessária, que agrega valor ou não, para 

movimentar um produto por todas as suas etapas essenciais, é um fluxo de valor. Pode ser 

classificado em dois tipos, o fluxo de produção, que é desde a matéria-prima até o consumidor 

e o de projeto, que inicia na concepção até o lançamento.  

 

6.2.3  Fluxo 

Alinhamento dos processos e eliminação dos desperdícios garantem a implantação de um fluxo 

contínuo no qual é possível produzir aquilo que o cliente deseja respeitando uma sequência de 

atividades devidamente organizadas sem nenhuma interrupção.  O fluxo contínuo reduz 

drasticamente os custos de operação devido a duas questões: proporciona a entrega para o 

cliente no momento que ele deseja e elimina possíveis interrupções durante o processo 

(ZAWISLAK; MARODIN; GERBER, 2003). 

 

6.2.4  Produção Puxada 

A produção puxada tem como principal objetivo a não acumulação de estoque intermediários, 

sendo que a produção em um determinado posto irá acontecer somente se o posto seguinte 

solicitar. Produção puxada se diferencia da produção empurrada, pois na empurrada são 

produzidos grandes lotes em um ritmo acelerado, pois máquinas e operadores não poderiam 

ficar ociosos, sendo assim, não importava a necessidade do posto seguinte gerando alto níveis 

de estoque de material (WOMACK; JONES, 2004). 
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6.3  OS OITO TIPOS DE DESPERDÍCIO DO LEAN MANUFACTURING 

Com as visitas de Taichii Ohno à fábrica da Ford foi possível detectar que o processo utilizado 

possuía muitas mudas, em japonês o termo significa “desperdício”, esses desperdícios eram 

divididos em materiais, esforços e tempos (WOMACK; JONES, 2004). Segundo Ohno (1997), 

fabricar de forma enxuta é a consequência da exclusão dos tipos de desperdícios, conhecidos 

também como perdas. Segundo Shigeo Shingo (1996), processos e atividades que não geram 

valor e não contribuem para a organização são chamadas de perdas. 

 

6.3.1  Desperdício de Produção 

A Superprodução possui duas variedades: a quantitativa, que é fabricar mais do que o necessário 

e a antecipada, que é realizar o produto antes do tempo preciso (SHINGO, 2000).  

Produzir à demanda de forma antecipada, para o caso de os processos serem solicitados nas 

próximas etapas, segundo o Sistema de Produção just-in-time é considerado uma perda de 

produção. Usualmente, a superprodução se origina de restrições e problemas vinculados dos 

processamentos de produtos, como: Setup de duração longa, fazendo com que há produção de 

quantidade alta de lotes; dificuldade da incerteza da confiabilidade e qualidade dos 

equipamentos, conduzindo fabricar mais do que preciso; discordância da produção em relação 

à demanda; layout da empresa que resulta em distâncias desnecessárias para percorrer com 

equipamento, levando à geração de lotes para movimentação (CORRÊA; CORRÊA, 2004). 

De acordo com o Sistema just-in-time, alguns modos para impedir a superprodução são de suma 

importância: fabricar somente o que é necessário, limitação de tempos decorridos de setup, 

coordenação máxima entre demanda e produção, arranjo de planta de fábrica mais íntegro 

(CORRÊA; GIANESI, 1993). 

 

6.3.2  Desperdício de Tempo de Espera 

O desperdício por estágio de espera discorre-se ao material que aguarda para ser processado, 

formando filas para garantir taxa máxima de utilização dos materiais. O sistema de produção 

just-in-time dá ênfase a quantidade de material, não às taxas de utilização do mesmo, ou seja, 

devem ser trabalhados somente quando houver necessidade (CORRÊA; CORRÊA, 2004).  

A uniformização e coordenação entre as atividades pode eliminar ou diminuir as esperas da 

mesma, e o procedimento com fluxo de peças unitárias podem acabar com o aguardo de lotes 
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para serem trabalhados. Portanto, essas atuações têm como consequência a repetição de 

transporte, para que seu uso seja necessário, o layout deve ser melhorado sendo o mesmo de 

suma importância (SHINGO, 2000). 

 

6.3.3  Desperdício de Transportes 

Os processos de transporte de insumos de longo período de processamento não agregam valor 

ao produto fabricado, no entanto, é necessário devido às limitações das instalações e do 

processo, que impõem grandes distâncias a serem percorridas pelo processo no decorrer da 

produção. Estas operações devem ser reduzidas ou eliminadas, de imediato pois são vistas como 

desperdícios e perdas de recurso e tempo (CORRÊA; GIANESI, 1993). 

Segundo Dennis (2008), arranjos físicos bem elaborados, no qual as distâncias percorridas, e a 

movimentação de produtos durante os processos produtivos consigam ser minimizadas, 

contribuem significativamente para a contenção deste desperdício. 

  

6.3.4  Desperdício de Movimentações 

As movimentações das diversas atividades executadas na empresa ocasionam os desperdícios. 

E com o objetivo de adquirir consistência nos movimentos e economia, é adotado estudo de 

métodos do trabalho do sistema just-in-time. Com economia dos movimentos facilita a 

produtividade e possui redução dos tempos relacionados as atividades produtivas. Assim 

contribui para o aumento da qualidade. A filosofia just-in-time com foco em possuir soluções 

mais simplificadas e de baixo custo prioriza no uso de procedimentos de estudo de tempos e 

métodos invés da automação. Porém, se ainda assim, a empresa escolher pela automação, e não 

correr o risco de automatizar o desperdício, é necessário aperfeiçoar os movimentos (CORRÊA; 

GIANESI, 1993). 

 

6.3.5  Desperdício de Produtos Defeituosos 

Os produtos defeituosos podem ser considerados como um dos desperdícios que mais causa 

problemas de qualidade de um processo produtivo. Isso implica em: desperdício de insumos, 

movimentação de materiais defeituosos, estoques de materiais defeituosos, disponibilidade de 

mão-de-obra, inspeção de produtos, disponibilidade de materiais e equipamentos, entre outros 

(CORRÊA; GIANESI, 1993). 
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De acordo com Imai (2000), as peças que apresentam defeito, são responsáveis por grande parte 

dos desperdícios no setor produtivo, pois acabam gerando refugo de materiais, reduzindo assim 

a disponibilidade de mão de obra para os demais processos, pois será necessário realizar a 

inspeção deste material. 

 

6.3.6  Desperdício de Processamento 

É admissível que haja desperdícios no setor produtivo que possam ser eliminados. É 

considerável questionar-se, por exemplo, “por que determinado componente ou item deve ser 

realizado?”, “qual sua função no produto?”, “por que a etapa dessa atividade é fundamental?” 

Para impedir fabricar algo que não seja necessário. Sendo assim, melhorias e estudos devem 

ser realizados à Engenharia de Valor e à Análise de Valor, sendo as mesmas consistir na redução 

ou simplificação do número de itens ou procedimentos necessários para produzir determinado 

produto (CORRÊA; GIANESI, 1993). 

Ohno (1997) informa também que a eliminação deste desperdício deverá ser realizada sem 

afetar as funções básicas e as características do produto.  

 

6.3.7  Desperdício de Estoque 

Segundo Ohno (1997), desperdício de espaço e investimento, é considerado como um 

desperdício de estoque o que ocasiona em um investimento alto em recursos e capital. 

Os estoques além de mascarar outras causas de desperdícios são também representados por 

desperdícios de espaço e investimento. A diminuição de estoque deve ser feita por meio da 

eliminação da razão geradoras de se manter estoques. A consequência da diminuição de estoque 

é devido a eliminação de todos os outros desperdícios (CORRÊA; GIANESI, 1993).  

 

 

6.3.8  Desperdício Intelectual (pessoas) 

De acordo com Liker (2005), o desperdício de talento, ou também conhecido como desperdício 

intelectual, trata-se da não utilização do potencial humano criativo e suas habilidades 

conquistadas. 

Este desperdício se trata da não utilização correta do colaborador, acaba desperdiçando o capital 

humano, o conhecimento intelectual e as habilidades que poderiam ser empregadas em outro 
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setor. O colaborador acaba exercendo funções menores que suas capacidades, pois não são 

estimulados a fazerem o melhor, isso pode fazer com que a empresa perca em produtividade.  

 

6.4  FERRAMENTAS DO LEAN MANUFACTURING 

6.4.1  Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM) 

Para Rother e Shook (2003), o mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta que utiliza 

papel e lápis e o ajuda a enxergar e entender o fluxo de material e informação na medida em 

que o produto segue o fluxo de valor. 

O VSM de acordo com Rother e Shook (2003) tem inicialmente a função de: 

a) Identificar o tempo de processo em cada célula produtiva;  

b) O espaço percorrido; 

c) As dificuldades de fabricação; 

d) Detectar os desperdícios de tempo e material.  

A análise destes aspectos deve ser feita da forma fiel com a realidade, para que a verdadeira 

situação possa ser apresentada. Para construção do mapeamento de fluxo de valor, á necessário 

a utilização de ícones e símbolos padronizados para mapear os estados, atual e futuro conforme 

demostrado na Figura 03. Dividem-se em três categorias:  

a) Fluxo de material;  

b) Fluxo de informação; 

c) Ícones gerais. 

Figura 03 - Ícones Utilizados no mapeamento de fluxo de valor 

 
Fonte: Rother e Shook (2003). 



23 
 

Para desenvolver um bom mapa de fluxo de valor, Rother e Shook (1998) informa que existe 

uma sequência de atividades iniciais que deverão ser respeitadas. Os passos estão apresentados 

conforme Figura 04. 

 

Figura 04 - Etapas Iniciais do Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

Fonte: Rother e Shook (2003). 

 
 

6.4.1.1 Escolha da Família de Produtos 

Inicialmente é necessário escolher uma família de produtos. Segundo Rother e Shook (1998), é 

uma tarefa complexa e improdutiva o mapeamento do fluxo visando todos os produtos, a não 

ser que exista apenas uma família.  

Logo será necessário escolher e focar em apenas uma para posteriormente realizar a mesma 

atividade nos restantes (LICKER; MEIER, 2007). 

Para Rother e Shook (1998) uma família é um grupo de produtos que possuem processos 

parecidos e utilizam equipamentos comuns. É fundamental quantificar os diferentes itens que 

compõem a família, a demanda dos clientes e a frequência de entrega. 

 

6.4.1.2 Mapa do Estado Atual 

O mapa do estado atual é um desenho realizado a partir das informações referentes à família de 

produtos escolhida. Reflete o fluxo de materiais e informações junto com a situação atual dos 

recursos disponíveis pela empresa. 

As informações referentes aos clientes, a fornecedores e ao Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) devem ser obtidas em cada setor, mas os dados relacionados ao processo 
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produtivo deverão ser obtidos no chão de fábrica para reproduzir o atual fluxo de valor com 

exatidão. De acordo com Moreira e Fernandes (2001), estas informações referem-se a: 

a) Necessidades do cliente: frequência entregas, turnos de trabalho, peças por mês; 

b) PCP: lançamentos, pedidos, ordens de produção para as etapas e para expedição, 

compras, previsões; 

c) Processo de Produção: etapas, tempos, máquinas e pessoal disponíveis; 

d) Fornecedor: Lotes mínimos, frequência de entregas, tempo de entrega. 

e) Tempo de trabalho na empresa: dias por mês, turnos por dia, horas por turno; 

De acordo com Ferro (2005), o mapeamento do fluxo de valor permite que a produção se torne 

mais enxuta, dando o devido suporte necessário através de uma visão ampla dos processos e 

chão de fábrica. Garante uma eficiência sistêmica ao invés de eficiência individual específica 

dos processos e melhora a utilização do fluxo. 

A Figura 05, ilustra um exemplo de desenho do estado atual onde relaciona o fluxo de materiais 

e informações. 

 

Figura 05 - Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual

 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003). 
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6.4.1.3 Mapa do Estado Futuro 

Após a elaboração do estado atual, é necessária uma análise detalhada do fluxo executado. Se 

não houver esta análise, os dados coletados se tornarão inúteis. Cada situação visualizada no 

mapa deverá receber um olhar enxuto para que seja possível e elaboração de um mapa de estado 

futuro com o objetivo de eliminar os desperdícios, proporcionar um fluxo contínuo entre os 

processos garantindo assim o sistema puxado. 

De acordo com Rother e Shook (2003), questões chaves para a construção do mapa de estado 

futuro deverão ser consideradas, tais como: 

a) Qual o valor do Takt Time? 

b) Produtos acabados serão destinados a um supermercado ou se encaminharão 

diretamente para a expedição? 

c) É possível a utilização de fluxo contínuo, se sim onde poderá ser utilizado? 

d) Onde deverão ser instalados os supermercados que possibilitam o sistema puxado? 

e) A programação de produção será destinada a qual ponto do mapa? 

Após terem todas as respostas em mãos, é possível montar o mapa de estado futuro, 

identificando todas as possíveis melhorias.  

 

6.4.2  Troca Rápida de Ferramentas 

O engenheiro japonês Shigeo Shingo, foi o responsável pelo desenvolvimento das técnicas de 

troca rápida de setup também conhecidas como SMED (Single Minute Exchange of Die). De 

acordo com Shingo (2000), essas técnicas seriam responsáveis pela redução de qualquer tempo 

de setup fazendo com que eles durassem menos de 10 minutos se aplicados de forma correta. 

Mas isso não significa que se aplicado reduzirá sempre 10 minutos, em grandes processos essa 

aplicação pode reduzir menos tempo e mesmo assim já ser um ganho para e empresa. 

Segundo Satolo & Calarge (2008), os tempos de setup é o tempo entre a última peça boa 

produzida do último lote e a primeira peça boa do próximo lote, dentro do coeficiente normal 

de produção. É comum que esses tempos sejam longos o que induz a produção de maiores lotes 

gerando assim a superprodução, classificado com um dos desperdícios do sistema Lean. A 

Figura 06 demonstra através de um gráfico a definição do conceito de setup. 
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Figura 06 - Gráfico “Saída de linha por Tempo”, definindo o conceito de Setup 

 

Fonte: SATOLO & CARLAGE, 2008. 

 

O SMED tem como principal metodologia, visualizar as operações e dividi-las entre setup 

interno e externo, diminuindo o tempo total de máquina parada consequentemente diminuindo 

o tempo de setup. 

De acordo com Shingo (1996), a implantação da metodologia SMED em um determinado 

equipamento deverá ser de forma progressiva, respeitando quatro etapas básicas descritas a 

seguir: 

a) Nesta etapa não há a distinção entre setup interno e externo, é executado durante o 

tempo em que o equipamento estiver parado, aumentando de forma desnecessária o 

tempo de preparação. 

b) Trata-se da principal etapa do SMED pois é responsável pelo isolamento das operações 

internas e externas. Essa divisão é feita através de uma checagem que inclui todas as 

peças, condições de operação e decisões que tenham que ser tomadas durante a 

operação das máquinas, verifica o funcionamento dos componentes, pesquisa e 

implementação do processo mais eficiente enquanto o equipamento estiver 

funcionando, evitando esperas durante o setup interno. 

c) Analisa-se as operações realizadas no setup interno com o objetivo de transformá-las 

em setup externo. 
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d) A última etapa verifica a existência de alguma oportunidade de melhoria nos setups 

internos e externos, no qual é possível eliminar alguns ajustes e lineariza os métodos 

de fixação. 

Adotando o TRF de forma correta, os benefícios a seguir poderão ser esperados: 

a) Redução do tempo de setup e aumento da taxa de operação; 

b) Proporciona-se a produção em pequenos lotes, reduzindo-se os estoques de produtos 

acabados e os estoques entre os processos; 

c) Respostas rápidas as variações de demanda e maior eficiente na produção de um mix 

variado de produtos. 

 

6.4.3  Poka-Yoke 

De acordo com Shigeo Shingo (1996), o criador do procedimento Poka-Yoke (a prova de erros), 

“defeitos surgem porque erros são cometidos; os dois tem uma relação de causa e efeito... 

Contudo, erros não se tornarão defeitos se houver um feedback e ação no momento do erro”. 

Ou seja, esse procedimento tem como finalidade detectar e corrigir o erro antes de se tornar um 

defeito, que geralmente acontece por falta de atenção do colaborador, falta de treinamento, ou 

por negligência que não seguiu os padrões passados. Dentro do Poka-Yoke existe duas 

categorias: 

a) Poka-Yoke de prevenção: são métodos que não deixam que aconteça o erro, mesmo 

que uma pessoa tente fazer de outra forma, não conseguira, pois, a forma de como foi 

feito o produto não permite ser feito de outras formas ou que pode acontecer por 

distração do cliente.  

 

b) Poka-Yoke de detecção: Geralmente são dispositivos que param ou emitem um sinal 

para o processo quando detectam um erro, assim o colaborador que está encarregado 

daquele setor pode parar e fazer a correção adequada. Um exemplo é um som que é 

emitido no carro quando o motorista não está usando o cinto de segurança ou alguma 

porta está aberta. 

Para se fazer um Poka-Yoke deve usar o método DMAIC, que vai desde a definição da equipe 

de trabalho até a entrega final do produto. 
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6.4.4  Cinco Sensos 

Esse método teve início no Japão após a segunda guerra mundial, tem como finalidade 

promover e manter a limpeza nos setores de trabalho. Com essa organização a empresa tende a 

ganhar como o aumento da produtividade, melhorar o prazo de entregas e com isso estreita os 

laços com os clientes, terá mais segurança para os colaboradores, redução de perda de material 

e defeitos. No Quadro 02, está apresentada o significado de cada um dos S. 

Quadro 02 - Significado do 5S 

 
Fonte: Werkema (2011) 

Para ter uma implementação do 5S, deve seguir algumas etapas como “classificar”, que vai 

desde a identificação dos itens necessários para o trabalho até a definição do melhor lugar para 

guardar os itens não usados, a etapa Ordenar, que vai manter mais organizado o ambiente de 

trabalho, a etapa de Limpeza, que será realizada para deixar o setor mais limpo, a etapa de 

padronizar, que depois de feito as melhorias irá fazer com a mesma vire o padrão da empresa e 

a etapa Manter, que vai assegurar que tenha uma continuidade nessa implementação. 

 

6.4.5  Kaizen 

A metodologia Kaizen tem origem no Japão e tem como significado melhoria contínua. É uma 

metodologia que necessita do envolvimento e apoio da liderança, dando reconhecimentos para 

os colaboradores pela importância que a sua função tem na empresa, estimulando o trabalho em 

equipe para resolver problemas em definitivo. Aplicando essa metodologia adequadamente a 
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empresa terá mais qualidade no fluxo de trabalho, será mais produtiva, diminuir os custos no 

processo produtivo e ter menos desperdícios na produção. 

De acordo com Werkema (2011), o Kaizen deve seguir as seguintes fases na Figura 07. 

 
Figura 07 - Fases do kaizen 

 

Máximo de trinta dias 

Fonte: Werkema (2011) 

 

Durante essas fases de implementação do Kaizen, algumas atividades serão feitas, como: 

a) A definição do problema e da meta para que as pessoas envolvidas saibam de fato qual 

o problema que precisara de uma solução; 

b) Treinamento e preparo dos envolvidos deve ser de forma específica para garantir que 

o objetivo seja atendido com sucesso; 

c) Coleta de dados relacionados ao problema, quais os impactos que esse problema está 

causando na empresa; 

d) Avisar o setor de suporte da empresa, pois, como é uma implantação de que dura vários 

dias, haverá uma necessidade de manutenção; 

e) Determinar onde o problema está ocorrendo para saber qual o foco principal; 

f) Determinar as principais causas e quais são as fontes de desperdícios; 

g) Determinar quais melhorias devem ser tomadas para eliminar atividades que não 

agregam valor; 

h) Executar as ações, padronizar as melhorias e desenvolver um plano para monitorar e 

verificar se está tudo sendo feito como o planejado. 

Essas fases devem ser usadas quando forem localizados alguns pontos de desperdícios, verificar 

se essa implementação tem o mínimo de riscos, pois sua implantação tem como um dos 

fundamentos a reeducação dos processos na empresa, o planejamento tem que ser feito de forma 

gradual, pois é uma metodologia que vai aprimorando os processos já existentes, caso não seja 
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feita de forma correta, com rapidez sem seguir os passos certos, pode virar uma série de 

problemas que são difíceis de se conter. 

 

6.4.6  Manutenção Produtiva Total 

A Manutenção Produtiva Total – Total Productive Maintenance (TPM), são táticas que 

garantem a eficiência dos equipamentos no processo produtivo, fazendo com que não haja 

nenhuma interrupção, suas características têm como base a maximização do rendimento 

operacional dos equipamentos, busca pela economia, ou seja, tem que proporcionar lucros, deve 

ser um sistema integrado e ocorrer a manutenção espontânea, feita pelo próprio colaborador. O 

TPM também tem como uma de suas características a redução do downtime, que é o tempo 

perdido durante as paradas programadas e não programadas. Para que tenha sucesso nesses 

procedimentos a participação e colaboração deve ser de todos, desde a alta direção até os 

colaboradores da linha de produção.  

Atualmente o TPM é sustentado por oito pilares básicos: 

a) Eficiência; 

b) Autorreparo; 

c) Planejamento; 

d) Treinamento; 

e) Ciclo de Vida; 

f) Qualidade; 

g) Gerenciamento e Segurança; 

h) Higiene e Meio Ambiente. 

Seguindo essas etapas, o processo do TPM irá fazer com que o número de paradas seja menor 

e haverá diminua o número de paradas programadas, pois o equipamento sempre será 

acompanhado e assim podendo saber onde um possível erro poderá acontecer e afetar o produto 

final. Outros benefícios que a empresa ganhara é melhoria de ambiente de trabalho, 

funcionários mais capacitados e com vontade de fazer um bom trabalho, aumento da sua 

capacidade produtiva e redução de gastos com equipamentos etc. 
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6.4.7 Cronoanálise 

O estudo de tempos e um método que busca dados reais, a fim de atingir o nível ótimo da 

produção. São feitas verificações técnicas onde permite a melhoria avançada do processo, com 

isso melhora o desempenho do colaborador e em geral da organização. (PERBONI, 2007).  

O estudo de tempos a partir da cronoanálise é uma maneira de medir e controlar e demonstrar 

estatisticamente a tarefa a ser realizada, calculando o tempo. Esses tempos são estudados e 

cronometrados a fim de eliminar ociosidades, racionalizando ainda fadigas dos operadores, pois 

suprindo essas falhas a produção será otimizada. (PEINADO e GRAEML, 2004). 

A cronoanálise é uma ferramenta muito utilizada no ambiente industrial, tem como foco 

principal a análise do tempo gasto para o término de um estipulado processo, medindo também 

o tempo utilizado em cada tarefa que integra o processo. 

 

6.4.8 A3 

O objetivo do gerenciamento através do A3 é colocar no papel todo o detalhamento de como é 

o problema, como será abordado, as análises, as ações corretivas, plano de ação, enxergando o 

todo de forma prática, simples, com muita síntese e foco. Esse método obriga os envolvidos a 

fazer análises com mais profundidade, tomar as iniciativas necessárias e assumir as 

responsabilidades pela solução. Do lado direito do A3 tem-se o planejar e o lado esquerdo o 

executar, visualizar e agir. Além dessas seções todo relatório A3 inicia-se com um título 

temático que descreve objetivamente o problema discutido no relatório (SOBEK II E 

SMALLEY, 2010).  

O relatório A3 pode ter diversas apresentações e informações, de acordo com o seu objetivo 

específico. Um relatório de A3 de solução de problemas é a representação gráfica e resumida 

de todas as ações na execução de um ciclo PDCA (RODRIGUES, 2014).  

Shook (2008) diz que usando a ferramenta A3 para gerenciamento, é possível resolver 

problemas, promover alinhamento, orientar e liderar. 

 

6.4.9 Brainstorming 

O Brainstorming, tempestade de ideias, é uma ferramenta relacionada à criatividade e utilizada, 

geralmente, no planeamento de um projeto, para buscar uma solução para um definido 

problema, num período entre 20 e 40 minutos. Podendo durar mais ou menos, dependendo da 
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dificuldade do problema e do estímulo da equipe. Geralmente, é um trabalho em equipe, mas 

podendo também ser individual. Para Alex Osborn (1987), o termo brainstorm é o ato de usar 

o cérebro para tumultuar um problema. 

Segundo Werkema (1995) brainstorming “tem o objetivo de auxiliar um grupo de pessoas a 

produzir o máximo possível de ideias em um curto período. 

De acordo com Godoy (2001), trata-se de uma ferramenta utilizada para gerar novas ideias a 

partir de um grupo determinado de pessoas. 

 

6.4.10  Milk Run 

Milk Run é um sistema operacional logístico mais utilizado em empresas no setor 

automobilístico. Atualmente o sistema Milk Run é considerado como um sistema de coleta 

programada de peças ou materiais. O procedimento consiste na coleta de matérias em pontos 

predeterminados (ENCONTRO..., 2010). 

A necessidade de integrar-se estrategicamente logística e cadeia de suprimentos tornou-se 

evidente dentro das organizações, trazendo a necessidade de um constante aperfeiçoamento das 

técnicas e processos (DOMINGOS, RIBEIRO, de BARROS, GONZAGA e de OLIVEIRA 

JUNIOR, 2012). 

Milk Run é um termo de origem inglesa que pode ser traduzido como corrida do leite, fazendo 

uma referência ao sistema de leite, que tinha um horário definido para as suas ações (RÖHM, 

da SILVA, HERMOSILLA e PIRATELLI, 2010). 

 

6.4.11  One Piece Flow 

One Piece Flow ou fluxo de uma peça por vez, é uma metodologia que tem como função uma 

sistemática que fara com que a produção faça somente a peça necessária para o próximo passo, 

antes mesmo que o próximo setor solicite ela. Os produtos são feitos um a um e passados de 

forma direta de um processo para outro com uma forma contínua, não ocasionando estoques ou 

paradas entre uma fase e outra. 

O One Piece Flow, ou fluxo de produção puxada peça a peça, também contribuí para a redução 

de desperdícios e custos, pois reduz o tempo de atravessamento e dificulta o acúmulo de estoque 

por parte da linha entre os processos (IMAI, 2014). 
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Para Witt (2006), o One Piece Flow fornece uma visão nova em que o conceito é o tempo que 

leva para uma peça atravessar o sistema e estar disponível para o cliente, ao invés da visão 

tradicional de volume fabricado por hora. 

 

6.4.12  Kanban  

De acordo com Tubino (2000), o sistema de Kanban foi desenvolvido na década de 60 pelos 

engenheiros da Toyota Motors Cia. Com o objetivo de tornar simples e rápida as atividades de 

programação, controle e acompanhamento de sistemas de produção em lotes. 

Segundo Ribeiro (1999), para se obter um excelente resultado na implantação do método do 

Kanban é necessário conhecer e analisar a produtividade da indústria, para poder assim concluir 

que o que existe é uma atitude dirigida para o homem, procurando aprimorar suas habilidades 

e através delas parti para programas mais amplos de otimização da produtividade, com o 

objetivo de solucionar problemas. 

 

6.4.13  Jidoka 

De acordo com Shimokawa e Fujimoto (2011), o termo Jidoka significa parar as operações 

sempre que um equipamento ou processo apresentar um problema ou defeito. A autonomação 

torna-se importante, devido a sua prevenção do excesso de produção e controle de 

anormalidades. 

Segundo Liker e Meier (2007) tratam o Jidoka, como a tradução aproximada de máquinas 

inteligentes, referindo-se à capacidade das máquinas e/ou processos detectarem problemas e 

pararem de funcionar. 

Sendo assim, essa ferramenta tem como função parar um procedimento assim que um problema 

for encontrado, para que o mesmo tenha a manutenção adequada e não deixe que o processo 

torne um problema maior. 

 

6.4.14  PDCA 

De acordo com Werkema (2011), o Ciclo PDCA é um método gerencial de tomada de decisões 

para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização. 

Segundo Agostinetto (2016), o ciclo PDCA é composto por quatro etapas. A seguir tem-se a 

descrição das atividades desenvolvidas em cada uma delas: 
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a) Planejar (Plan): Etapa de identificação do problema, determinação de objetivos e 

metas, definição do método utilizado, análise dos riscos, custos, prazos e recursos 

disponíveis. 

b) Executar (Do): Colocar em prática as atividades do plano de ação - estabelecendo 

prioridades, determinação dos treinamentos no método, coleta dos dados para 

verificação do processo e comprometimento de todos os membros. 

c) Checar (Check): Verificação na execução do trabalho e comparação com os valores 

preestabelecidos. 

d) Agir (Act) Realização de ações para correção de trabalhos cujo desvio padrão é 

considerável, melhoria no sistema e métodos. 

 

6.4.15  DMAIC 

Segundo Montgomery (2010), o melhor caminho para aproveitar uma situação é definir uma 

sequência de etapas que sejam capazes de controlar tal circunstância, desde a indicação do 

problema até a aplicação da solução, e um dos modelos mais utilizados para melhorias é o 

método DMAIC. 

Carvalho (2005), diz que a ferramenta DMAIC, propõe-se ao aprimoramento dos processos por 

meio da escolha destes e do melhoramento das pessoas a serem orientadas para alcançar os 

resultados tracejados, 

a) Define (definir) – Nesta fase são determinadas as condições dos clientes. 

b) Measure (medir) – A medição é feita para saber quais as carências do processo e dos 

subprocessos. 

c) Analyze (analisar) – É a fase necessária ao uso de software estatístico para a realização 

de cálculos e gráficos que permite conhecer as não conformidades dos processos e as 

suas variações. 

d) Improve (melhorar) – Fase esta que realiza o melhoramento do processo já existente. 

e) Control (controlar) – Aqui é preparada a documentação, além do monitoramento da 

situação atual dos procedimentos. 

 

6.4.16  Overall Equipament Effectives 

A sigla OEE (Eficiência Global de Equipamento), vem do inglês Overall Equipament 

Effectives, introduzido por Seiichi Nakajima. Ele representa a medida de agregação de valor de 
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um equipamento ou uma linha de montagem. O OEE é composto por três fatores, quais são, 

disponibilidade, performance e qualidade (ACCADROLI; TERSI; IVAN, 2010). 

Segundo Cardoso (2013), esses fatores são definidos como: 

a) Disponibilidade: é a quantidade de tempo que os equipamentos estão disponíveis para 

serem utilizados. 

b) Performance: representa o quanto uma máquina produz. 

Qualidade: é o número total de peças boas produzidas, comparando com o número total de 

peças produzidas. 

 

6.5  APLICAÇÃO DO LEAN NO SETOR AUTOMOBILÍSTICO 

Para analisar de forma coerente os efeitos e benefícios da aplicação do sistema Lean 

Manufacturing nas indústrias automobilísticas, foi realizado pesquisas em 77 estudos de casos 

referentes a aplicação no setor automobilístico. Neste estudo foi possível observar de forma 

clara, as ferramentas utilizadas e seus respectivos resultados. No Quadro 03, Quadro 04 e 

Quadro 05 estão listados os títulos dos trabalhos, autores responsáveis pela elaboração, o ano 

de publicação e as ferramentas utilizadas em cada um deles. 
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production baseada na Norma sae 

j4000: uma análise em Empresas do 
setor automotivo de brasil e Espanha 

Kaizen; 
5S; 

SMED; 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Quadro 04 - Artigos Google Acadêmico 

AUTOR TÍTULO FERRAMENTAS  

Cristovam Luiz; 
Edson Evangelista; 
Natália Rodrigues; 

(2019) 

Implementação da Metodologia Lean 
Manufacturing em uma Empresa de 
Serviços de Lavagem e Polimento 

Automotivo Lava a Jato 

Cronoanalise; 
VSM; 

Padronização; 

Eduardo Batista de 
Carvalho; 

(2019) 

Introdução de um sistema automático de 
inspeção de componentes em um 

processo produtivo: um estudo de caso 
em uma indústria automobilística 

Kanban; 
Kaizen; 

Just in time; 

 
Flavia Andrea Harms; 

(2018) 

Implementação de melhorias no arranjo 
físico e redução de desperdícios no 
processo de preparação de tubos em 
uma empresa do setor automotivo 

 
5S; 

SMED; 

 
Lucas Verzenhassi;  
Matheus de Moraes; 

(2018) 

Proposta de redução de tempo de setup 
em máquinas de testes de durabilidade 

em uma empresa fornecedora de 
autopeças com o uso de conceitos 

SMED e padronização 

 
 

SMED; 

Thauan Regazi; 
(2017) 

Kaizen: aplicação em uma indústria 
automobilística 

Kaizen; 
Brainstorm; 

Euclides Fernandes; 
Sara da Costa; 

(2017) 

Aplicação da filosofia Lean 
Manufacturing para melhoria da 

produtividade na indústria do setor 
automobilístico 

 
VSM; 

Just-in-time; 

Continua... 
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AUTOR TÍTULO FERRAMENTAS  
Luiz Marcel Chagas; 
Murilo Araújo Stone; 

(2017) 

Implantação de um programa de lean 
manufacturing em uma fábrica do polo 

industrial de Manaus 

 
5S; 

 
Lucas Verzenhassi; 
Matheus de Moraes; 

(2017) 

Proposta de redução de tempo de setup 
em máquinas de testes de durabilidade 

em uma empresa fornecedora de 
autopeças com o uso de conceitos smed 

e padronização 

 
 

SMED; 

Thauan Regazi; 
Anderson Rocha; 

(2017) 

Filosofia kaizen aplicada em uma 
indústria Automobilística 

Kaizen; 
5S; 

Gonçalo Nuno; 
(2015) 

Aplicação de ferramentas para melhorar 
o processo produtivo numa empresa do 

setor automóvel 

Kaizen; 
SMED; 

5S; 
Marcelo Muller; 

(2015) 
Melhoria do processo de usinagem em 
torno CNC com o auxílio do sistema 

Lean Manufacturing 

5S; 
Kaizen; 

Junia Amstalden 
Hashimoto; 

(2015) 

A implantação do sistema kanban 
dentro de uma indústria de autopeças 

 
Kanban; 

 
Maurileno Marcos 

Shigio; 
(2015) 

 
Lean manufacture na indústria 

automobilística 

Jidoka; 
kaizen; 

5S; 
SMED; 
TPM; 

 Just in time 
Anne Caroline da 

Graça; 
(2015) 

Aplicação de técnicas lean 
manufacturing em um processo de 
injeção de plástico de engenharia 

Kaizen; 
5S; 

PDCA; 
Poka yoke; 

Inês Cristina Vieira 
Duarte; 
(2015) 

 
Melhoria contínua através do kaizen 

Kaizen; 
5S; 

Larissa de Souza; 
Tarcisio Abreu Saurin; 

(2014) 

Avaliação de práticas de produção 
enxuta em células de manufatura no 

setor automotivo 

Kanban; 
5S; 

TPM; 
VSM. 

Paulo Antônio 
Zawislak; 

Giuliano Almeida; 
(2014) 

Primeiros Passos da Implementação da 
Mentalidade Enxuta em Empresa 

Fornecedora do Setor Automotivo: em 
busca de redução de desperdícios e 

ganhos de eficiência 

 
Just in time; 

VSM; 
Kanban; 

 
 

Continua... 
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AUTOR TÍTULO FERRAMENTAS  
 
 

Bernardo Campbell; 
Carlos Alberto Chaves; 

(2014) 

 
 

A utilização do lean manufacturing em 
uma empresa do setor automotivo: 

estudo de caso em uma linha de 
produção 

SMED; 
Poka yoke; 

Kaizen; 
Kanban; 

Cronoanalise; 
VSM; 

5S; 
Katiuscia Fernandes 

Braga; 
(2013) 

Kaizen: estudo de caso em uma 
indústria automobilística 

Kaizen; 
5S; 

Fernanda Misquiatti; 
Marcella Fernanda; 

Tatiani Talita;(2013) 

Implantação do programa 5s em uma 
empresa do ramo automotivo: um 

estudo de caso 

 
5S; 

Tiago Nascimento 
Borges; 

Ana Cristina de Faria; 
(2012) 

Contabilidade enxuta (lean accounting) 
na indústria automobilística: o caso da 

fiat 

Kaizen; 
5S; 

SMED 

Henrique Gouvêa 
Quinhonero; 

Luan Leme Santaela; 
(2012) 

 
Uso de técnicas de manufatura enxuta: 

um estudo preliminar no setor 
automotivo brasileiro 

VSM; 
Kanban; 

TPM; 
5S; 

Rodrigo Valio; 
Manoel Fernando; 

(2011) 

Melhoria contínua e aprendizagem 
organizacional: múltiplos casos em 
empresas do setor automobilístico 

 
Kaizen; 

Aline Aparecida; 
Juliano Schimiguel; 

(2011) 

Produção enxuta: estudo de caso de uma 
melhoria kaizen em uma empresa 

automotiva 

Kaizen; 
5S; 

Kanban; 
 

Iris Bento da Silvai; 
Dario Ikuo Miyake; 

(2011) 

Integrando a promoção das 
metodologias Lean Manufacturing e Six 

Sigma na busca de produtividade e 
qualidade numa empresa fabricante de 

autopeças 

5S; 
Poka Yoke; 

Just-in-Time; 
SMED; 
TPM; 

DMAIC; 
 

João Pedro Marcante 
Soares; 

Fernando de Oliveira; 
(2011) 

A contribuição da simulação 
computacional para a análise sistêmica 

da reestruturação de layout e otimização 
de recursos na manufatura celular: 

estudo de caso em uma célula de uma 
empresa do ramo automotivo 

 
5S; 

Kaizen; 

Jorge Lucresia Alvaro; 
Carlos Alberto Chaves; 

(2010) 

Kaizen Aplicado Para Melhorar A 
Logística Em Área De Montagem de 

Peças Automotivas 

Kaizen; 
Brainstorm, 

José Ricardo Oliveira; 
Sonia Aparecida 

Santana; 
(2010) 

Implementação da ferramenta de 5s no 
departamento de engenharia 

experimental em uma empresa 
automobilística 

 
5S; 

 
Continua... 
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AUTOR TÍTULO FERRAMENTAS  
 

Gilberto Strafacci Neto; 
(2010) 

Dimensionamento da capacidade de 
produção e preparação para 

implementação da estratégia lean seis 
sigma em uma indústria mecânica do 

setor automotivo 

 
VSM; 

DMAIC; 

 
Carlos Henrique; 

(2010) 

Evento Kaizen na indústria 
automobilistica brasileira: um estudo de 

caso 

Kaizen; 
MFV; 

5S; 
Brainstorm; 

 
Wagner Campana; 

(2009) 

Aplicação do conceito de lean 
manufacturing para desenvolvimento de 
célula para montar Mecanismo limpador 

de para-brisa 

 
VSM; 

5S; 

Mariana Oliveira Alves 
da Fonte; 

(2008) 

 
O lean sigma aplicado a uma indústria 

automobilistica 

DMAIC; 
Brainstorming; 

Just-in-time; 
Kaizen; 

Laíce de Souza 
Scotelano; 

(2007) 

Aplicação da Filosofia Kaizen e uma 
Investigação sobre a sua Difusão em 

uma Empresa Automobilística 

Kaizen; 
Kanban; 
PDCA; 

Carlos Mesquita 
Ciconelli; 

(2007) 

Estudo de caso: aplicação da ferramenta 
kaizen no processo de recirculação de 

tintas no setor de pintura de uma 
indústria automotiva 

Kaizen; 
VSM; 

5S; 

Adriana G. F. Diniz; 
Luiz Olívio Bortolli; 
Kazuo Hatakeyama; 

(2006) 

 
Sistema de custo kaizen: um estudo de 

caso 

Kaizen; 
Kanban; 

Milk Run; 

Matheus Pinotti 
Moreira; 

Paulo Corrêa Lima; 
(2005) 

Aplicação Conjunta do Custeio Baseado 
em Atividades e do Mapeamento do 
Fluxo de Valor na Gestão dos Custos 

Logísticos 

 
VSM; 

Ricardo Ferraz Moraes; 
Carlos Eduardo 

Sanches; 
João Batista Turrioni; 

(2005) 

 
Filosofia kaizen aplicada em uma 

indústria automobilística 

 
 

Kaizen; 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Quadro 05 - Artigos Produção Online 

AUTOR TÍTULO FERRAMENTAS  

Ivo Luis Nunes; 
Miguel Afonso Sellitto; 

(2016) 

Implantação de técnicas de manutenção 
autônoma em uma célula de manufatura 
de um fabricante de máquinas agrícolas 

OEE; 
TPM; 

Filipe de Almeida 
Copetti;  

Tarcisio Abreu Saurin; 
(2016) 

Gestão de barreiras na implantação da 
produção enxuta: um estudo no setor 

automobilístico 

Kaizen; 
Poka yoke; 

5S; 
PDCA; 

Giuliano Almeida; 
Cristian Pillar; 

Tarcísio Abreu Saurin; 
(2012) 

Avançando na implantação da logística 
interna lean: dificuldades e resultados 
alcançados no caso de uma empresa 

montadora de veículos 

 
Kaizen; 

5S; 

Marcio Dias; 
Daniel Mota; 

(2010) 

Aplicação de ferramentas lean 
manufacturing na indústria automotiva: 

um estudo de caso 

VSM; 
Kanban; 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Na figura 08, informa de maneira rápida a porcentagem de artigos que foram encontrados nos 

sites de pesquisa Google Acadêmico, ABEPRO e Produção Online. 

 

Figura 08 - Locais de pesquisa dos artigos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
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Após realização das pesquisas referentes a aplicação do Lean Manufacturing no setor 

automobilístico, foram elaboradas tabelas e gráficos contendo informações dos 77 estudos de 

caso onde é informado os resultados obtidos pelas empresas após a aplicação das ferramentas 

existentes no sistema. 

No Quadro 06, é informado a porcentagem de empresas que utilizaram cada uma das 

ferramentas presentes nos estudos de caso. 

 

Quadro 06 - Porcentagem de empresas que utilizaram as ferramentas 

Ferramentas Número de Utilizações Porcentagem (%) 

5S 39 50% 

Kaizen 35 45% 

VSM 18 23% 

Kanban 18 23% 

SMED 17 22% 

Just In Time 14 18% 

Poka-Yoke 12 15% 

Cronoanalise 11 14% 

PDCA 9 12% 

Trabalho Padronizado 6 8% 

TPM 6 8% 

Brainstorm 6 8% 

One Piece Flow 5 6% 

Jidoka 2 3% 

A3 2 3% 

Milk Run 1 1% 

DMAIC 1 1% 

OEE 1 1% 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
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Pode-se observar que 39 empresas utilizaram a ferramentas 5S, seguida de kaizen com 35 e 

VSM com 18, tornando-as as mais utilizadas entre todas as demais. 

Nas figuras 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, detalha os benefícios alcançados depois da 
implementação das ferramentas citadas nas tabelas anteriores. 
 

Figura 09 - Aumento de Produtividade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

                          

A Figura 09, informa que trinta e nove empresas obtiveram um aumento de produtividade entre 

0% a 30%, vinte e quatro empresas obtiveram entre 31% a 60% e seis obtiveram entre 61% a 

100%. Um total de 89% das empresas teve aumento de produtividade. 

O aumento da produtividade, garante a fabricação de mais produtos, fazendo com que a empresa 

consiga vender mais e consequentemente um aumento no faturamento. Uma outra consequência 

deste aumento, é a facilidade de entregar os produtos em menos tempo pois o lead time de 

fabricação é menor.  

As ferramentas utilizadas para a obtenção destes aumentos são: 

a) SMED - Com a utilização do SMED, foi possível diminuir o tempo de setup e 

consequentemente aumentar a produtividade pois diminuindo setup, sobra mais tempo 

para produção. 

b) Cronoanálise - Contribui para medição de todos os tempos de fabricação, setup, 

esperas entre outros. Todos os tempos são medidos antes e depois de qualquer ação de 

melhoria. 

c) One Piece Flow - A ferramenta contribui para a eliminação do estoque intermediário 

entre os processos, fazendo com que haja o fluxo de apenas uma peça. Sem estes 

estoques houve um ganho significativa na produtividade. 
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d) VSM - Contribui para uma análise geral de toda a cadeia de valor, através desta análise 

foi possível identificar todos os desperdícios relacionados aos processos e através de 

um mapa de estado futuro, identificar as possíveis melhorias no processo. 

 

Figura 10 - Redução do Custo de Fabricação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
 

A Figura 10, informa que trinta e uma empresas obtiveram uma redução dos custos de 

fabricação entre 0% a 30%, vinte e seis empresa obtiveram entre 31% a 60, e onze empresas 

entre 61% a 100%. Um total de 88% empresas teve uma redução de custos. 

A redução dos custos de fabricação permite que a organização esteja sempre competitiva 

perante seus concorrentes, pois reduzindo esses custos, é possível diminuir o valor do produto 

sem comprometer o lucro. 

Uma outra forma de aproveitar esta redução é realizar uma atualização se necessário dos 

equipamentos existentes no processo produtivo, adquirindo outros com mais tecnologia para 

assim garantir uma maior produtividade e qualidade para seus produtos. 

As ferramentas utilizadas para a obtenção destas reduções são: 

a) VSM - Contribui para uma análise geral de toda a cadeia de valor, através desta análise 

foi possível identificar todos os desperdícios relacionados aos processos e através de 

um mapa de estado futuro, identificar as possíveis melhorias no processo. 

b) Poka Yoke - Conhecida como a prova de erros contribui para que os problemas de 

processos fossem eliminados ou seja, nenhuma peça com problemas reduzindo assim 

os custos de fabricação. 

c) 5S - Contribui com a organização de todo o processo produtivo, eliminando tudo 

aquilo que não era necessário tornando o ambiente mais enxuto e limpo.  
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d) Kaizen - Trata-se de um evento de melhoria contínua. Através destes eventos é que foi 

possível aplicar as ferramentas visando sempre a eliminação dos desperdícios 

encontrados nos processos. 

 

Figura 11 - Redução de Lead Time 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
 

A Figura 11, informa que quarenta e quatro empresas obtiveram uma redução de lead time entre 

0% a 30%, vinte e uma empresas obtiveram entre 31% a 60%, e dez obteve entre 61% a 100%. 

Um total de 97% das empresas. 

Redução de lead time está relacionado diretamente com a redução do tempo em que o produto 

demora para ser fabricado. Baixos lead times garantem entregas aos clientes de forma muito 

mais rápida, fazendo com que exista uma maior satisfação e um número maior de faturamentos, 

conforme ilustra a Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Aumento de Faturamentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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As ferramentas utilizadas para a obtenção destas reduções são: 

a) VSM - Contribui para uma análise geral de toda a cadeia de valor, através desta análise 

foi possível identificar todos os desperdícios relacionados aos processos e através de 

um mapa de estado futuro, identificar as possíveis melhorias no processo. 

b) Kaizen - Trata-se de um evento de melhoria contínua. Através destes eventos é que foi 

possível aplicar as ferramentas visando sempre a eliminação dos desperdícios 

encontrados nos processos. 

c) Cronoanálise - Contribui para medição de todos os tempos de fabricação, setup, 

esperas entre outros. Todos os tempos são medidos antes e depois de qualquer ação de 

melhoria. 

d) SMED - Com a utilização do SMED, foi possível diminuir o tempo de setup e 

consequentemente uma diminuição do Lead Time, ou seja, no tempo de entrega do 

produto ao cliente. 

e) Kanban - Com a utilização do Kanban foi possível definir uma melhora no fluxo de 

materiais através dos cartões. Com isso, foi possível evitar esperas durante o processo 

fazendo com que houvesse diminuição no Lead Time. 

f) 5S - Contribui com a organização de todo o processo produtivo, eliminando tudo 

aquilo que não era necessário tornando o ambiente mais enxuto e limpo.  

g) Milk Run - Auxiliou na melhoria das rotas de entrega dos produtos aos clientes, 

reduzindo assim o lead time. 

 

Figura 13 - Custo de Mão de Obra 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

A Figura 13, informa que dezessete empresas obtiveram uma redução de custo de mão de obra 

entre 0% a 30% e vinte e nove obtiveram entre 31% a 60%. Um total de 59% das empresas. 
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Redução dos custos de mão de obra garantem uma menor folha salarial, proporcionando a 

organização a investir em novos processos ou simplesmente garantir um maior aumento nos 

lucros. 

As ferramentas utilizadas para a obtenção destas reduções são: 

a) VSM - Contribui para uma análise geral de toda a cadeia de valor, através desta análise 

foi possível identificar todos os desperdícios relacionados a mão de obra e através de 

um mapa de estado futuro, identificar as possíveis melhorias no processo. 

b) Cronoanálise - Contribui para medição de todos os tempos de fabricação, setup, 

esperas entre outros. Todos os tempos são medidos antes e depois de qualquer ação de 

melhoria. 

c) One Piece Flow - A ferramenta contribui para a eliminação do estoque intermediário 

entre os processos, fazendo com que haja o fluxo de apenas uma peça. Com o fluxo 

balanceado foi constatado que não havia a necessidade de tantos operadores no 

processo produtivo. 

d) Jidoka - Alguns operadores foram substituídos por máquinas pois elas se adaptavam 

muito bem na tomada de decisões onde não seria mais necessário a utilização da 

inteligência humana. 

 

Figura 14 - Redução de Desperdício 

  

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
 

A Figura 14, informa que dezenove empresa obteve redução de desperdício entre 0% a 30%, 

vinte e sete empresas obtiveram entre 31% a 60% e, 13 empresas entre 61% e 100%. Um total 

de 76% das empresas. 

Redução de desperdícios geram em geral reduções de tempo de espera, transportes, 

movimentações, produtos defeituosos, estoques, garantindo assim o aumento dos lucros. 

As ferramentas utilizadas para a obtenção destas reduções são: 
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a) Kaizen - Trata-se de um evento de melhoria contínua. Através destes eventos é que foi 

possível aplicar as ferramentas visando sempre a eliminação dos desperdícios 

encontrados nos processos. 

b) 5S - Contribui com a organização de todo o processo produtivo, eliminando tudo 

aquilo que não era necessário tornando o ambiente mais enxuto e limpo.  

c) A3 - A ferramenta A3 serviu como base para detalhar os problemas encontrados, como 

serão abordadas as análises, ou seja, auxiliou no plano de ação para resolução de 

problemas. 

d) PDCA - Contribui para que houvesse um planejamento para a implementação das 

ferramentas, execução e a análise se elas de fato apresentaram resultados. 

e) DMAIC - Contribui para que houvesse sempre um melhoramento nos processos, 

definindo aquilo que era necessário, medindo para analisar o que ainda era necessário 

melhorar, aplicando as melhorias e controlando para que elas se mantivessem 

operando. 

 Poka Yoke - Conhecida como a prova de erros contribuiu para que os problemas de 

processos fossem eliminados ou seja, nenhuma peça com problemas reduzindo 

assim os desperdícios de material. 

 

Figura 15 - Redução de Setup 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

A Figura 15, informa que trinta e três empresas obtiveram uma redução do tempo de setup entre 

0% a 30%, vinte e uma empresas obtiveram entre 31% a 60% e, dez obtiveram entre 61% a 

100%. Um total de 83% das empresas. 

Redução do tempo de setup garante a diminuição do lead time e consequentemente o aumento 

de produtividade.  

As ferramentas utilizadas para a obtenção destas reduções são: 
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a) VSM - Contribui para uma análise geral de toda a cadeia de valor, através desta análise 

foi possível identificar todos os desperdícios relacionados as máquinas e seus tempo 

de setup e através de um mapa de estado futuro, identificar as possíveis melhorias no 

processo. 

b) Kaizen - Trata-se de um evento de melhoria contínua. Através destes eventos é que foi 

possível aplicar as ferramentas visando sempre a eliminação dos desperdícios 

encontrados nos processos. 

c) Cronoanálise - Contribui para medição de todos os tempos de fabricação, setup, 

esperas entre outros. Todos os tempos são medidos antes e depois de qualquer ação de 

melhoria. 

d) SMED - Foi possível diminuir o tempo de setup pois esta ferramenta foi concebida 

exclusivamente para esta finalidade. 

 

Figura 16 - Redução de WIP (work in process) 

    

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 
 

A Figura 16, informa que dezoito empresas obtiveram redução de WIP (work in process) entre 

0% a 30%, sete empresas com redução de 31% a 60% e, vinte e uma empresas obtiveram entre 

61% a 100%. Um total de 59% das empresas. 

A redução do WIP está relacionada a redução de estoques existente no meio do processo 

produtivo. Isso acontece divido ao não balanceamento entre os processos. Com a redução, 

houve também a diminuição do lead time de produção, garantindo assim a entrega de forma 

mais rápida aos clientes. 

As ferramentas utilizadas para a obtenção destas reduções são: 

a) Kanban - Com a utilização do Kanban foi possível definir uma melhora no fluxo de 

materiais através dos cartões. Com isso os estoques entre os processos conseguiam 

fluir com mais agilidade. 
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b) VSM - Contribui para uma análise geral de toda a cadeia de valor, através desta análise 

foi possível identificar todos os desperdícios relacionados a estoques intermediários 

entre os processos e através de um mapa de estado futuro, identificar as possíveis 

melhorias no processo. 

c) One Piece Flow - A ferramenta contribui para a eliminação do estoque intermediário 

entre os processos, fazendo com que haja o fluxo de apenas uma peça. 

d) Cronoanálise - Contribui para medição de todos os tempos de fabricação, setup, 

esperas entre outros. Todos os tempos são medidos antes e depois de qualquer ação de 

melhoria. 

e) 5S - Contribui com a organização de todo o processo produtivo, eliminando tudo 

aquilo que não era necessário tornando o ambiente mais enxuto e limpo.  

 

Figura 17 - Redução de Movimentação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

 

A Figura 17, informa que vinte e uma empresas obtiveram uma redução de movimentação entre 

0% a 30% e vinte e nove obtiveram entre 31% a 60%. Um total de 64% das empresas. 

A movimentação está relacionada aos movimentos desnecessários que são feitos pelos próprios 

operadores e pelas peças. Diminuir a movimentação, garante um menor lead time, 

proporcionando maior produtividade e rapidez nas entregas. Foram analisados principalmente 

os layouts através do VSM e diversas mudanças foram feitas no processo produtivo, diminuindo 

a distância existente entre uma linha produtiva e outra. 

As ferramentas utilizadas para a obtenção destas reduções são: 

a) VSM - Contribui para uma análise geral de toda a cadeia de valor, através desta análise 

foi possível identificar todos os desperdícios relacionados a movimentações e através 

de um mapa de estado futuro, identificar as possíveis melhorias no processo. 
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b) Kauzen - Trata-se de um evento de melhoria contínua. Através destes eventos é que 

foi possível aplicar as ferramentas visando sempre a eliminação dos desperdícios 

encontrados nos processos. 

c) Cronoanálise - Contribui para medição de todos os tempos de fabricação, setup, 

esperas entre outros. Todos os tempos são medidos antes e depois de qualquer ação de 

melhoria. 

d) 5S - Contribui com a organização de todo o processo produtivo, eliminando tudo 

aquilo que não era necessário tornando o ambiente mais enxuto e limpo.  

e) Kanban - Com a utilização do Kanban foi possível definir uma melhora no fluxo de 

materiais através dos cartões. Com isso os materiais eram entregues com mais 

eficiência para as máquinas evitando assim paradas desnecessárias por falta de 

material. Com a anulação desses atrasos, a eficiência das máquinas aumenta e 

consequentemente o OEE. 

 

Segue abaixo informações adicionais que não puderam ser inseridas em nenhum gráfico: 

a) Redução de 20 horas de lead time; 

b) Redução de 2.260,2 m² de área fabril; 

c) Redução de 02 colaboradores; 

d) Redução de R$ 15.000,00 de gastos de energia; 

e) Redução de 496,17m² de área de produção; 

f) Redução de 56% da utilização de carros; 

g) Redução de 13,7% da diferença entre o balanceamento de rotas. 

De acordo com as pesquisas realizadas pode-se comprovar que a utilização do Lean 

Manufacturing trouxe diversos benefícios para as empresas automobilísticas, como aumento do 

OEE, aumento de produtividade, redução de custos de fabricação, obtenção de lucros, redução 

de lead time, redução de custo de mão de obra, redução de desperdício, setup, WIP, 

movimentação e área utilizada. 

Em suma, as pesquisas foram consideradas bem-sucedidas pois puderam apresentar de forma 

clara os resultados obtidos pelas organizações após a implementação do Lean Manufacuring, 

proporcionando ao leitor analisar quais ferramentas foram mais utilizadas e seus respectivos 

resultados. 
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7  CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi demostrar a utilização do Lean Manufacturing no setor 

automobilístico brasileiro e seus resultados, sendo possível identificar a eliminação de perdas e 

desperdícios, melhoria da qualidade de serviços e produtos, restrição dos níveis de estoque, 

diminuição do tempo de fabricação e uma sólida cultura de melhoria contínua foi evidenciado 

com sucesso. 

Com base nos artigos e com a coleta de dados, pode-se confirmar que Lean Manufacturing, 

quando aplicado corretamente, garante uma resposta positiva, principalmente com a eliminação 

de desperdícios, que é o princípio fundamental dessa metodologia, trazendo ganhos para a 

empresa.  

Pode-se notar que as ferramentas 5S e Kaizen foram as mais aplicadas desde o inicio das datas 

dos artigos, por serem ferramentas que englobam toda a empresa, a ferramenta 5S com uma 

certa facilidade de aplicação. 

Cabe destacar que essa aplicação deve ter o comprometimento de toda a organização pois é um 

procedimento que causará diversas mudanças necessitando de uma manutenção contínua em 

todos esses setores de aplicação. 

Nos artigos, verificou-se também que a metodologia Lean Manufacturing pode ser aplicada em 

qualquer ramo de trabalho, seja na fabricação de peças, em vendas e até mesmo na montagem 

final do produto, pois se trata de uma metodologia bastante flexível e que pode ser alterada a 

qualquer momento visando sempre as necessidades da organização. 

Algumas dificuldades foram encontradas para a elaboração desde trabalho, como a pesquisa de 

todos os artigos e, alguns deles não continham todas as informações necessárias, porém, com 

os encontrados houve uma grande contribuição acadêmica para os autores, pois assim pode-se 

verificar quais as reais dificuldades que as empresas passam na hora de mudar sua cultura e, 

quais atitudes tomaram para acabar com seus desperdícios, foi um conteúdo percebido durante 

todo curso e que pode-se ter a oportunidade de visualizar a aplicação dos diversos conceitos. 

Assim pode se verificar que a metodologia tende a realizar mudanças no processo produtivo 

das empresas, visando atender as necessidades que o mercado impõe, tornando-as mais 

eficientes e assim se mantendo forte perante seus concorrentes. 
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