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RESUMO
Em cenários onde o preço é determinado pelo mercado, a redução de custos se torna essencial
para se manter competitivo no mercado e manter margens elevadas. A gestão eficiente de
estoques ajuda a eliminar desperdícios e garantir a entrega de produtos com lead time reduzidos.
O objetivo geral deste projeto de pesquisa era a redução do estoque do setor de injeção plástica
que era de R$ 380.500,07 e passou a ser em torno de R$ 286.104,44 após a implantação do
sistema Kanban. Para isso foi possível quantificar o estoque da empresa como um todo e assim
a equipe pode quantificar o sistema Kanban com um quadro que abrangeu 429 cartões
vermelhos, 816 cartões amarelos e 1474 cartões verdes, que representavam ao todo 10 dias de
produção. A presente pesquisa é um Estudo de Caso de natureza aplicada, com abordagem
quali-quantitativa, abordando conceitos exploratórios e descritivos. A partir do modelo
desenvolvido foi possível mapear o processo de Injeção e identificar melhorias, permitindo que
a organização passasse a ter maior controle do processo produtivo, da sequência de produtos e
fizesse com que os estoques alcançassem as metas estabelecidas dentro das especificações da
organização.
Palavras-chave: Lean Manufacturing. Kanban. Otimização. Injeção Plástica.
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ABSTRACT

In scenarios where the price is determined by the market, cost reduction is essential to remain
competitive in the market and maintain high margins. Efficient inventory management helps to
eliminate waste and ensure the delivery of products with reduced lead time. The general
objective of this research project was to reduce the stock of the plastic injection sector, which
was R $ 380.500,07 and came to be around R $ 286,104.44 after the implementation of the
Kanban system. For this it was possible to quantify the company's stock as a whole and thus
the team can quantify the Kanban system with a table that included 429 red cards, 816 yellow
cards and 1474 green cards, which represented a total of 10 days of production. This research
is a case study of an applied nature, with a qualitative and quantitative approach, covering
exploratory and descriptive concepts. Based on the developed model, it was possible to map the
Injection process and identify improvements, allowing the organization to have greater control
over the production process, the sequence of products and make the stocks reach the goals
established within the organization's specifications.
Keywords: Lean Manufacturing. VSM. Kanban. Optimization. Plastic injection.
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1 INTRODUÇÃO
Para Dias (2010), estabelecer o estoque de uma empresa é um grande desafio, mas a dificuldade
principal não está em reduzir a quantidade dos estocados e sim em obter a quantidade correta
de mercadoria para atender às prioridades gerenciais. Martins e Gelbcke (2000) defendem que
os estoques representam um dos ativos mais importantes das empresas e, estão ligados
diretamente às principais áreas de operações.
Para Faria (2015), a partir de estoques excessivos nas fábricas identificou-se a necessidade de
encontrar uma metodologia para auxiliar o controle dos desperdícios, e por esta razão o Kanban
começou a ser utilizado na Toyota como uma ferramenta para controlar o fluxo da produção.
Segundo Tavares (2015), a palavra Kanban é de origem japonesa e significa cartão, uma técnica
baseada em solicitar os produtos no decorrer do fluxo de valor, ou seja, desde os produtos finais
à matéria-prima nos sistemas de produção, sendo possível verificar os ganhos com flexibilidade
e redução dos estoques após sua aplicação. A aplicação do sistema Kanban, segundo Faria
(2015), tem intenção de utilizar apenas o material necessário para atender a produção e suprir a
demanda do mercado, pois todos os estoques internos da organização devem trabalhar somente
com a quantidade necessária para produção, sem haver excessos.

2 OBJETIVO GERAL
Reduzir a quantidade de estoque no setor de injeção plástica de uma empresa de Santa Rita do
Sapucaí utilizando o sistema Kanban.
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Quantificar o estoque total da empresa atualmente.
b) Desenvolver o Quadro Kanban no setor de injeção plástica da empresa.
c) Mapear o processo do sistema Kanban na empresa após sua implantação.

3 JUSTIFICATIVA
Realizar a gestão de estoques é algo muito importante para se manter competitivo no mercado,
visto que o excesso de estoque pode sair caro para empresa, pois necessita de uma grande
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quantidade de capital investido, além de ocupar espaços consideráveis do galpão. Somado à
isso, alguns itens podem se tornar obsoletos gerando perdas para a companhia.
Em contrapartida, a falta de estoque pode gerar prejuízos aos clientes e atrasos em projetos que
podem ser muito custosos para a empresa. Sabendo disso, muitas organizações, apesar dos
custos de gerenciamento e manutenção dos estoques, procuram manter um controle equilibrado
de matéria-prima.
Este trabalho se justifica pela necessidade de manter uma eficiente gestão de estoques, baseado
nas demandas de produção passadas sem comprometer o espaço físico da empresa. O método
Kanban é primordial para que o processo ocorra de maneira eficiente, pois além de sinalizar
somente o necessário a ser produzido, facilita a comunicação entre turnos já que permite uma
gestão visual de quais são prioridades.

4 OBJETO DE ESTUDO
A empresa estudada situa-se em Santa Rita do Sapucaí – MG. A Figura 01 mostra como é a
fachada de fora da Intelbras. A empresa possui um portfólio de produtos extenso, sendo
necessário uma programação pontual para cada item, evitando dessa maneira possíveis falhas e
ociosidade produtiva.

FIGURA 1– Fachada da empresa Intelbras
FONTE: Sindvel (2020)
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O setor estudado é o de Injeção Plástica de materiais, que atualmente trabalha em turnos,
fazendo com que ocorra muitas vezes ruídos na comunicação interna, como quantidade já
produzida ou lotes pendentes a serem manufaturados, gerando excesso de estoques de alguns
recursos e a falta de outros, portanto, surgindo a necessidade de controlar mais precisamente o
processo do setor.
Em todos os segmentos que a empresa atua possui diversos produtos, sendo necessário ter
estoque de injetados para todos eles. Para mantê-los a empresa vinha passando por algumas
dificuldades, visto que alguns produtos estavam com o estoque zerados enquanto outros tinham
estoque de seis meses a um ano de produção.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo contém a pesquisa efetuada na literatura acerca de conceitos e teorias que serão
utilizadas no decorrer do relatório, dentre eles Sistema de Produção, Mapeamento de Processos,
Estoque e Just-in-Time.

5.1 SISTEMA DE PRODUÇÃO
De acordo com Chiavenato (2008), o sistema absorve insumos que são suas entradas os
transformando em seu processamento e, devolvendo-os através de suas saídas. O sistema é mais
eficiente quanto maior é o número de saídas em relação ao número de entradas, sendo que pode
ser divido em subsistemas conforme mostra a Figura 2.

FIGURA 2 – Subsistemas do Sistema de Produção
FONTE: Chiavenato (2008)
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Cada sub-processo possui entradas e saídas, de maneira que a saída de um é a entrada de outro
(CHIAVENATO, 2008). Esses sub-processos compõem o sistema de produção, que pode ser
dividido em produção empurrada e produção puxada, a escolha de qual método usar depende
do cenário da empresa (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2008). Corrêa e Corrêa
(2012) afirmam que os sistemas puxados e empurrados são diferentes, pois nos sistemas
empurrados a produção é empurrada a partir da compra de insumos até o estoque de produtos
finalizados. Já nos sistemas puxados, a produção é ativada após a demanda de um bem ou
serviço.
5.2 PROCESSO
De acordo com Juran (1991), processo é uma série sistemática de ações dirigidas à realização
de uma meta, consistindo na entrada de insumos (matéria-prima, mão de obras, equipamentos)
e após ocorrendo uma transformação até a entrega na saída de produtos ou serviços.
Para Harrington (1993), processo é qualquer atividade que recebe uma atividade de entrada
(input), agregando-lhe valor e gerando uma saída (output) para os clientes internos e externos,
fazendo uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos. De acordo com Slack,
Chambers e Johnston (2015), processo consiste na transformação de um conjunto de recursos
(entradas), em produtos e serviços (saídas).
A Figura 3 mostra como ocorre esse processo de transformação, em que todas as entradas
relacionadas ao produto, que são os recursos, insumos e até mesmo as informações utilizadas,
passam pelo processo produtivo, a fim de serem transformadas em saídas ou produto acabado,
sendo encaminhadas ao consumidor final.
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FIGURA 3– Entradas e saídas de processo
FONTE: Desenvolvido pela equipe

5.3 MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Mapeamento de Processos é simplesmente a representação de como as atividades se associam
umas com as outras dentro do processo (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2015).
Barnes (1982) afirma que para entender melhor como é realizado um processo é necessário
fazer um mapeamento das atividades, o qual permite uma visualização ampla de todas as etapas
da produção. O Mapeamento é bastante utilizado para definir as atividades que agregam valor
ou não, facilitando identificar possíveis melhorias. Ainda de acordo com Barnes (1982), é
possível a partir da análise de processos a redução dos trabalhos desnecessários, combinar
operações ou elementos, realizar modificações na sequência das operações e até mesmo
simplificar as operações essenciais.
Orofino (2009) defende que o Mapeamento de Processos se inicia depois que é visto todo o
processo para então dirigir-se para uma visão mais particular, identificando as atividades
principais, todas as funções referentes ao processo e os responsáveis pelas atividades. São
usados símbolos para classificar os diferentes tipos de atividades como mostra a Figura 4.
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FIGURA 4– Símbolos de Mapeamento de Processos
FONTE: Adaptado de Slack

5.4 ESTOQUES
Slack, Chambers e Johnston (2009) dizem que o termo estoque é utilizado frequentemente para
recursos transformados, em organizações estoque é um excesso de materiais em modo de
transformação. A necessidade de estoque é dada para o ajuste das variáveis entre a entrega e a
demanda. Segundo Tófoli (2012), estoques são os bens físicos mantidos em reserva na própria
organização à espera da venda ou utilização no processo produtivo.
Os recursos em estoques podem ser compreendidos como, matérias primas, produtos
intermediários, produtos acabados e revenda. O estoque aparece em diversos formatos na cadeia
de suprimentos, produtos acabados, produtos semi-acabados e matéria-prima (WANKE, 2008).
Para Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009) o que gera estoque é a quantidade de materiais
existentes a mais do que seu consumo ou saída, enquanto o estoque baixo enfraquece a
confiança dos parceiros e o alto resulta na redução de proventos.
5.5 JUST- IN- TIME
A filosofia Just-in-time (JIT) é mais que uma técnica ou um conjunto de métodos, ela insere
conceitos de arranjos físicos, gestão de materiais, gestão de recursos humanos, gestão da
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qualidade, entre outros (CORRÊA e CORRÊA, 2012). São usados alguns conceitos para
explicar a filosofia Just-in-Time:
a) produção enxuta;
b) contínuo esforço na resolução de problemas;
c) sem estoques na produção;
d) fluxo contínuo na manufatura;
e) eliminação de desperdícios.
Segundo Slack, Chambers e Johnston (2015), Just-in-Time quer dizer fabricar no momento em
que é necessário sem que os clientes fiquem esperando e que não sejam gerados estoques. Já
Albertin (2016) afirma que o Just-in-Time é um sistema organizacional que verifica
constantemente a eficiência e integração, utilizando máquinas e dispositivos.
Dentro da filosofia Just-in-time todo estoque se torna um alvo para a eliminação, pois excesso
de estoque esconde problemas (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2015). Ainda de acordo
com os autores, a ideia de utilizar o estoque como forma de se prevenir de estágios anteriores
pode ofuscar muitos problemas. Na Figura 5 observa-se uma analogia com os defeitos, em que
os problemas da produção são retratados como as pedras no rio e, a água, como se fosse o
estoque. Mesmo que as pedras não possam ser vistas, elas acabam diminuindo o fluxo do rio,
no entanto, quando o nível da água diminui é possível ver estas pedras, ou seja, quando o nível
de estoque diminui consegue-se enxergar os problemas.

FIGURA 5 - Efeitos do excesso de estoque
FONTE: Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009)
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5.6 KANBAN
O cartão Kanban atua como direcionador de produção, sinalizando ao estágio anterior a
produção dos itens de acordo com a demanda dos produtos finais (CORRÊA e CORRÊA,
2012). Segundo Slack (2015), o Kanban é um método para operar o sistema puxado, sendo
realizado através de cartões com informações do processo para realizar movimentação e
abastecimento da matéria-prima, em sua forma mais simples de sinalização visual para
ordenação dos materiais. O autor aponta diferentes modelos Kanban, sendo estes:


Kanban de Produção: O Kanban de produção determina ao setor que certo item já pode
ser fabricado para ficar disponível em estoque. Deve-se conter no cartão os insumos
necessários e o destino final depois de finalizado.



Kanban de Movimentação: Consiste em informar ao processo anterior que os insumos
já podem ser movimentados para o lugar determinado. Deve-se informar a quantidade
e tipo de produto que será retirado do posto anterior.



Kanban de transporte: Permite que o material se movimente para o próximo estágio
de produção.

De acordo com Krajewski (2009), Kanbans são cartões utilizados para ter um maior controle
do fluxo de produção. No sistema mais simples, o cartão é fixado em cada caixa de itens
produzidos e, quando a caixa é esvaziada, o cartão é colocado em um quadro sinalizando a
necessidade de produzir outra caixa de peça. A Figura 6 demonstra como Kanban funciona
alimentando dois postos de montagem com apenas uma célula de produção. Conforme a linha
de montagem necessita de material, o cartão é levado ao quadro e uma caixa cheia de peças é
removida da área de armazenamento (KRAJEWSKI, 2009).
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FIGURA 6- Movimentação do Kanban utilizando o contêiner
FONTE: Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009)

Segundo Krajewski (2009), para determinar a quantidade de cartões necessários é preciso
estimar o tempo de produção médio para produzir uma caixa de peças. Ainda de acordo com
Krajewski (2009), a quantidade de caixas necessárias para manter a célula do operador é igual
a demanda média durante o tempo empregado mais o estoque de segurança para casos de
imprevistos, divido pela quantidade de peças na caixa. Assim o número de caixas é dado
conforme a equação (1):

𝑘=

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜+𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡ê𝑖𝑛𝑒𝑟

(1)

5.7 QUADRO KANBAN
De acordo com Peinado e Graeml (2007), o método Kanban é uma forma de registro visual com
o objetivo de transmitir informações e dados, a partir de cartões dispostos em um quadro
representando o nível desses materiais no estoque, sendo determinado a partir de três cores que
variam de acordo com a quantidade dos materiais.
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O quadro de identificação visual é uma das principais propostas do Kanban, sendo possível
personaliza-lo de acordo com as necessidades, e principalmente visando limitar a quantidade
de trabalho em andamento (MARIOTTI, 2012).

FIGURA 7 - Ilustração do quadro Kanban
FONTE: Peinado, J.; Graeml, A. R. (2007)

A figura 7 representa com uma ilustração, um exemplo de distribuição dos cartões no quadro
Kanban. Essa aplicação tem como uma das suas principais vantagens a maior interação entre
os postos de trabalho, devido à grande dependência de todos os centros, melhor serviço para os
clientes, uma vez que diminui os prazos de entrega, e a diminuição dos estoques (PINTO, 2008).
Segundo Martins e Laugeni (2011), o Kanban é um método para autorização de produção e
movimentação de materiais, o principal objetivo é sinalizar por meio dos cartões e do quadro,
a necessidade de mais materiais, com o objetivo de garantir o abastecimento de cada item no
tempo certo, e então reduzindo as paradas do processo produtivo por falta de materiais.

6 METODOLOGIA
Segundo Strauss & Corbin (1998), métodos de pesquisa são procedimentos e técnicas
envolvidos para se coletar e realizar a análise dos dados. A metodologia fornece meios que o
objetivo proposto seja alcançado, ou seja, são os meios dos quais se utiliza na pesquisa, com
intuito de chegar em um resultado previsto.
Segundo Silveira e Córdova (2009), as pesquisas podem ser divididas segundo sua natureza,
sendo possível classifica-las como básicos ou aplicados, no primeiro objetivam contribuir para
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o desenvolvimento científico por meio da construção de conhecimentos relevantes, mesmo que
não tenham algum tipo de utilização prática imediata.
Como defendido por Thiollent (2005), a pesquisa aplicada desempenha um papel importante
em torno das falhas nas atividades em geral, portanto, é descrita a partir da elaboração de
diagnósticos para identificação dos possíveis problemas e soluções. Por outro lado, conforme
Filho e Santos (1998), as pesquisas classificadas como aplicadas são as que se valem de
conhecimentos já existentes para empreender algum tipo de transformação da realidade.
Pesquisas qualitativas são usadas para uma abordagem com foco na investigação de um ponto
de vista subjetivo dos indivíduos (DENZIN E LINCOLN, 2005). Tanto a pesquisa qualitativa
quanto a quantitativa têm por preocupação o ponto de vista do indivíduo: a primeira considera
a proximidade do sujeito, por exemplo, por meio da entrevista; na segunda, essa proximidade é
medida por meio de materiais e métodos empíricos (KNECHTEL, 2014). O presente trabalho
apresenta uma pesquisa tanto qualitativa como quantitativa, ou seja, quali- quantitativa.
Gil (1996), ao relacionar os tipos de pesquisa nos objetivos, ressalta a existência de três tipos
de pesquisas: exploratórias, que concedem maior conhecimento ao problema, com a visão de
torná-lo compreensível; descritivas, que relatam as características de determinado fenômeno ou
população; explicativas, que detectam os princípios que determinam ou auxiliam a ocorrência
de um determinado fenômeno. A presente análise será realizada de forma exploratória e
descritiva. A Figura 8 representa as características básicas da pesquisa.

FIGURA 8- Dados da Pesquisa
FONTE: Desenvolvido pela equipe
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7 COLETA DE DADOS
O setor de injeção plástica da Intelbras é composto por 8 máquinas injetoras, 3 máquinas de
tampografia e 87 moldes de injeção. O setor utiliza planilhas e tabelas para controle dos
suprimentos consumidos em sua área produtiva, solicitando informações do estoque pelo
sistema TOTVs afim de garantir o fluxo dos materiais e que as necessidades sejam identificadas.
A Figura 9 demonstra a antiga forma de execução do planejamento da produção. A coluna
“Molde” era composta por todos os códigos de moldes, já as colunas “Códigos” e “Descrição”
apresentavam as descrições dos itens injetados e, a próxima coluna “Estoque Atual”, indicava
a quantidade de matéria-prima no estoque. Na sequência, a coluna “Falta de Produto Final”
mostrava a quantidade necessária a ser produzida para atender a demanda do mês. Já a coluna
“Falta para fechar o mês” identificava a quantidade faltante para atender a demanda mensal,
descontando o estoque de matéria-prima. Conseguinte, a coluna “Porcentagem em estoque”
mostrava a porcentagem existente do material no estoque em relação à necessidade total do mês
e por fim, a coluna “Horas de máquina” representava o tempo total que será gasto com o molde
em máquina para executar a produção do mês inteiro.

FIGURA 9- Necessidade de Produção
FONTE: Disponibilizado pela empresa

Para realizar a programação era necessário retirar os relatórios de saldos no estoque, em seguida
reportar o material através do sistema TOTVs e depois alimentar esta planilha. Após o
preenchimento da planilha eram copiados os dados acima e transferidos à outra planilha, na
qual aplicava-se um filtro do maior para o menor utilizando a coluna “porcentagem em estoque”
como referência. Dessa maneira era possível verificar os itens que estavam em falta no estoque
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ou prestes a acabar e, a programação dos moldes era realizada de acordo com a sequência desta
lista.
A planilha demonstrada na Figura 9 era gerada pelo PCP e a programação feita pelo líder da
Injetora, não havendo comunicação entre os turnos de trabalho, o que gerava muitas vezes a
superprodução de alguns itens e a falta de outros. Com essa falha de comunicação, vários
problemas passaram a surgir, como por exemplo injetar peças equivalente à demanda de um
ano de produção ou ocorrer parada de linhas de produção por falta de injetados.
Um exemplo a ser considerado está representado na Figura 10, que mostra o saldo de injetados
do item de código 2040209, este apresenta uma demanda média de produção de 250 peças por
mês. Pode-se verificar abaixo, que a empresa possuía em estoque 2392 peças, o que representa
9 meses de produção.

FIGURA 10– Estoque de injetado
FONTE: Fornecido pela empresa

No caso apresentado, esse lote de 2392 unidades foi comprometido pela necessidade de uma
alteração no molde, então todas as peças foram enviadas ao descarte. Pode-se perceber que
houve prejuízo com desperdício da mão de obra, do tempo utilizado na produção, da utilização
de matéria prima, do tempo de máquina e setup.
Então, afim de otimizar estes processos citados e evitar problemas de superprodução surgiu a
ideia de utilizar o Kanban, uma forma visual de controle da produção e estoques.
O Kanban foi implantado na empresa no primeiro semestre de 2020 afim de gerar um estoque
enxuto e dimensionado para atender à demanda no tempo certo, sem causar impactos negativos
tanto pela baixa produção ou produção excedente. Dessa forma, foi dimensionado pela empresa
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que todo injetado deveria ter no mínimo 1/4 da demanda mensal em estoque e não poderia
ultrapassar 35% da mesma, portanto, ficou estabelecido que o estoque de injetados não poderia
ultrapassar R$294.527,81.
Observa-se na Figura 11, em reais, a quantidade dos injetados em estoque do mês Outubro de
2019. Observa-se que no fechamento do mês o estoque estava em R$380.500,07, sendo que a
meta era não ultrapassar os R$294.527,81 citados anteriormente.

FIGURA 11- Estoque de Injetados de Outubro de 2019
FONTE: Disponibilizado pela empresa

Após o dimensionamento do Quadro Kanban ser finalizado, os cartões foram impressos e o
quadro foi montado de acordo com as necessidades produtivas da organização. Demonstra-se
na Figura 12 o cartão atualmente utilizado para identificação do lote armazenado no
almoxarifado. Cada lote possui seu cartão e nele consta-se o nome do produto, o código do
item, a quantidade do lote e um código de barras (para lançar o saldo do material no sistema,
bem como a sequência de programação). Seguem as Figuras 12 e 13 onde demonstra-se este
cartão para melhor entendimento.
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FIGURA 12- Cartão Kanban da Injetora
FONTE: Próprios autores

FIGURA 13- Sequência de cartões Kanban
FONTE: Próprios autores

Com o sistema Kanban em funcionamento não se fez necessário a presença do PCP no setor da
injetora, visto que quando uma peça está em um limite pré-estabelecido para o estoque o
Kanban já sinaliza a falta da mesma, entrando no sequenciamento da produção atual e sendo
abastecida.
Após a injeção do lote de um determinado material, o cartão é retirado da máquina e colocado
junto com as peças injetadas, sendo direcionados para o setor de qualidade, onde há
responsáveis pela inspeção, liberação e reprova de itens. As peças aprovadas são liberadas para
que o abastecedor verifique e aponte o saldo produzido desse material, sendo que o cartão segue
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junto com o material. Para melhor entendimento a Figura 14, demonstra o mapeamento atual
do processo em questão.

FIGURA 14- Mapeamento do setor Injeção Plástica
FONTE: Próprios autores

Após o realizar o mapeamento, foi possível identificar todas as atividades do processo, será de
grande importância para um processo eficiente que o cartão acompanhe o material até o estoque,
em que mesmo será armazenado de acordo com que for solicitado, e então após a saída do
estoque o cartão deve retornar ao quadro Kanban, sinalizando que mais um lote de peças foi
retirado.
A Figura 15 mostra como o lote é armazenado assim que finalizado (em caixas plásticas e ao
menos uma delas apresenta o suporte para o cartão), sendo que neste cartão é possível identificar
todas as informações de lote e fabricação.
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FIGURA 15- Lote de produtos injetados
FONTE: Registrada pela equipe

8 ANÁLISE DOS DADOS
Para realizar o dimensionamento do Quadro Kanban foi preciso levantar alguns dados, sendo
eles:
a) Quantidade armazenada dentro da caixa
b) Demanda mensal dos próximos de seis meses (Novembro de 2019 à Abril de 2020);
c) Tempo gasto para injetar uma peça;
d) Demanda diária da produção;
A primeira etapa para montar o Quadro é a definição da quantidade de cartões. Com isso é
necessário levantar o tamanho do lote padrão de cada injetado para definir a quantidade de
peças por cartão. Uma vez que a empresa utiliza caixas plásticas para armazenar os injetados,
é definido que o tamanho do lote padrão será a quantidade armazenada em uma caixa. A Figura
16 mostra os injetados armazenados em uma caixa plástica.
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FIGURA 16– Peças armazenadas em caixa plástica
FONTE: Registrada pela equipe

Na Figura 16, utilizamos como exemplo as tampas dos sensores que em uma caixa coube 7
camadas com 33 peças e 1 camada de 9 peças de tampas, sendo assim o tamanho do cartão inj
é de 240 peças;
O setor comercial e o setor de PCP, realiza a previsão de vendas dos próximos 12 meses, através
desta previsão é montado o plano de produção. Para realizar a demanda mensal, é utilizado a
média dos próximos seis meses do plano de produção. Utilizando a tampa do sensor como
exemplo a demanda mensal é de 12.000 peças.
Depois de determinado o tamanho do lote padrão, é necessário ter o tempo de ciclo da peça,
sendo este a quantidade de peças produzidas por hora. Os tempos de ciclo são todas cadastradas
no sistema, as informações são retiradas do totvs. O tempo de ciclo para injeção de uma tampa
do sensor é de 15 segundos, considerando que uma hora tem 3600 segundos, é injetado 240
peças por hora.
Para o cálculo da demanda diária utilizamos a demanda mensal obtida do plano de produção e
dividimos pela quantidade de dias úteis, utilizamos como média 20 dias úteis, a demanda
mensal da tampa de sensor é de 12.000 peças, logo sua demanda diária é de 600 peças/dia.
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A Figura 17 mostra a tabela que se utiliza para o cálculo da quantidade de cartões. Nela, a
coluna “Molde” é composta por todos os moldes da empresa, na sequência encontram-se os
códigos e a descrição dos injetados. Já nas colunas “Cartão Inj”, “tempo de ciclo” e “pçs/h”,
estão o tamanho do lote padrão, o tempo de ciclo do injetado e quantidade de peças produzidas
por hora. Na coluna “Pçs. Total” calcula-se a quantidade que deve ser injetada e na coluna
“Consumo Mês” demonstra-se a demanda mensal do respectivo injetado. Em seguida, há a
porcentagem do que a empresa tem de injetado, quantas horas são necessárias para repor o
estoque e a quantidade de vezes que o molde entra na máquina no mês.

FIGURA 17– Cálculo da quantidade cartões Julho de 2020
FONTE: Disponibilizada pela empresa

Após determinar a quantidade de cartões é necessário realizar a quantidade de posições que se
encontram nas faixas vermelho, amarelo e verde. Para realizar o cálculo das posições é
necessário analisar a demanda mensal e dividir pelos dias úteis, afim de identificar qual a
demanda diária de cada injetado. O cálculo de cada posição é calculado utilizado os seguintes
critérios:
a) Vermelho: representa o estoque mínimo, na empresa utiliza-se como estoque mínimo a
demanda de um dia de produção
b) Amarelo: representa o estoque de segurança, na empresa define-se que são dois dias da
demanda de produção
c) Verde: representa a demanda total, onde retira-se quantidade alocada em vermelho e
amarelo.
Como foi definido pela empresa ter no máximo 35% em estoque da demanda mensal, a
Figura 18 indica todas as informações para os níveis de produção e as quantidades de cartões
para alguns dos produtos.
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Como a demanda mensal da tampa de sensor é de 12.000 peças, a quantidade máxima que
pode ter de injetado em estoque é de 4.200 peças, sendo assim teremos 3 posições
vermelhas, 5 posições amarelas e 8 posições verdes, totalizando 3.840 peças.

FIGURA 18 - Tabela para dimensionamento de cartões
FONTE: Disponibilizado pela empresa

Um critério utilizado para o funcionamento eficaz da ferramenta é que quando os cartões entram
na posição vermelha deve-se iniciar a produção na máquina no mesmo dia, pois isto significa
que a empresa só tem peças para mais um dia de produção. A partir do momento que o cartão
chega na posição amarela, os cartões já devem ser direcionados para a máquina injetora e
colocados em sequência, pois neste existe apenas mais três dias de produção.
Após realizado o dimensionamento da quantidade de cartões e de posições verde, amarelo e
vermelho, realiza-se a montagem do quadro kanban e a impressão dos cartões. Para começar a
utilizar esta ferramenta levantou-se a quantidade que a empresa possui de estoque de cada
injetado, depois é necessário esperar consumir todo o estoque para assim alimentar o quadro
kanban. Com isso, o quadro é alimentado com os cartões item a item sempre que cada injetado
é consumido no estoque.
Foram necessários três meses para que a empresa conseguisse colocar todos os cartões no
quadro, visto que tinha injetados que correspondiam a três meses de produção. Na Figura 19
representa-se o quadro atual de controle dos cartões de sinalização da empresa. O quadro está
dividido em colunas e cada coluna tem uma subdivisão com itens do setor de injeção, os
mesmos têm as quantidades de suportes vermelho, amarelo e verde de acordo com o
dimensionamento de lote mínimo para cada um. O operador responsável do estoque, alimenta
o quadro de acordo com a quantidade que é retirada do estoque.
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FIGURA 19 - Quadro Kanban
FONTE: Disponibilizada pela empresa

Depois de montado o quadro e todos os cartões abastecidos realiza-se treinamentos com toda a
equipe da injetora e almoxarifado, mostrando a importância da ferramenta e orientando-os sobre
a identificação de quando colocar o molde em máquina, respeitando os critérios acima
apontados. Também foi repassada a orientação aos operadores das máquinas de enviar os
cartões junto com o material e para o pessoal do estoque, que cartão deve ser enviado para a
injetora assim que ele retira o material para levar para a produção.
Uma das maiores dificuldades que a empresa teve para implementar a ferramenta foi ter que
esperar consumir todo o saldo de injetados armazenados em estoque para depois iniciar a
produção utilizando os cartões sem comprometer a produção. Após a implementação a empresa
deparou com outros problemas, um deles era que os operadores enviavam o material pronto
para o estoque e esqueciam de colocar os cartões, gerando assim excesso de estoque. Outro
problema era que os abastecedores esqueciam de retornar os cartões ao quadro kanban,
ocasionando paradas de linha por falta de injetado. Depois que todos os envolvidos começaram
a utilizar a ferramenta da forma correta e os controles foram realizados foi possível obter uma
maior eficiência no controle produtivos dos injetados.
Como mostra a Figura 20, percebe-se que o estoque ficou dentro da meta estabelecida de
R$294.527,81, tendo uma redução aproximadamente R$90.000,00, além de eliminar as paradas
de linha por falta de material.
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FIGURA 20 - Estoque no setor de Injeção plástica em setembro de 2020
FONTE: Disponibilizada pela empresa

De acordo com todos os métodos estudados e a partir da implantação do sistema, a empresa
deve estabelecer uma rotina de verificação e análise da eficácia, comprovando que os
procedimentos são realizados corretamente e que todos os colaboradores envolvidos estão
comprometidos com o bom funcionamento do processo.

32
9 CONCLUSÃO
O Kanban é um procedimento para melhoria da qualidade, redução de custos e otimização dos
recursos, dentre as melhorias destacam-se uma visão mais ampla para a tomada de decisão,
planejamento de reposição dos estoques, acompanhamento da produção e relatórios para
controle de histórico dos produtos.
A partir dos benefícios de se ter um controle da produção, o sistema é reconhecido por muitos
profissionais, àqueles que procuram um maior controle das necessidades da empresa, para
atender com eficácia aos clientes, visto que é o desejo de toda empresa que visa lucro.
A partir do estudo foi possível verificar que a implantação do Kanban é um passo muito
importante para a melhoria dos processos, porém, deve ser estabelecido uma metodologia
contínua para controle e comprovação da eficácia do sistema. Como sugestão de manutenção
do sistema Kanban a equipe indica a criação de auditorias, diárias ou semanais para identificar
falhas e realizar ações corretivas e planos mais eficientes.
O objetivo geral deste projeto de pesquisa era a redução do estoque do setor de injeção plástica
que era de R$ 380.500,07 e passou a ser em torno de R$ 286.104,44 após a implantação do
sistema Kanban. Para isso foi possível quantificar o estoque da empresa como um todo e assim
a equipe pode quantificar o sistema Kanban com um quadro que abrangeu 429 cartões
vermelhos, 816 cartões amarelos e 1474 cartões verdes, que representavam ao todo 10 dias de
produção.
Para ser possível quantificar os cartões foi mapeado o processo para especificar as atividades
envolvidas na transformação da matéria prima. Também com o mapeamento foi possível
visualizar a movimentação dos cartões pela produção o que proporcionou para equipe maior
familiaridade com o processo e maior segurança para desenvolver e disseminar o conhecimento
do sistema kanban para os setores envolvidos.
Nesse estudo, foi possível verificar os impactos financeiros alcançados pela pesquisa aplicada,
a proposta inicial gerou resultados de uma otimização do estoque em R$99.840,86. A
organização iniciou a implantação de uma nova rotina, pois todos os colaboradores deveriam
estar atentos ao quadro Kanban e sempre conferir se os cartões estão acompanhando os
materiais.
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RESUMO
Diante da competividade mercadológica, as empresas necessitam de agilidade nas tomadas de
decisões para atender às necessidades dos clientes. O Material Requirement Planning (MRP) é
uma ferramenta que realiza cálculos para que as quantidades de materiais sejam corretas, sem
sobra ou excessos, tendo como objetivo atender à demanda e auxiliar na gestão de
planejamento. O objetivo deste trabalho é analisar as melhorias obtidas após a implementação
do MRP no sistema SAP, em uma indústria de eletrônicos localizada em Santa Rita do Sapucaí
– MG. O Estudo de Caso foi feito como uma pesquisa quantitativa de natureza aplicada,
trabalhando com análise de dados, coleta de dados e interpretação dessas informações. Foram
abordadas ferramentas da Qualidade, Mapa de Processos e Cronoanálise para analisar as
melhorias encontradas após a execução do MRP no SAP. Com o auxílio dessas ferramentas
concluiu-se que o processo de análise poderia ser otimizado com implementação do módulo
MRP no SAP que já era utilizado pela empresa estudada, automatizando todo o processo de
análise. O tempo de execução das atividades após a implementação teve uma redução de
aproximadamente 59,3%, otimizando o processo e aumentando a produtividade do setor. Com
essa redução, seria possível investir o tempo em atividades que agreguem valor ao processo e
trouxessem maiores resultados para a empresa.
Palavras- Chave: Material Requirement Planning. Qualidade. Cronoanálise.

ABSTRACT
As market competitiveness gets harder, companies need agility in decision making to meet the
needs of customers. Material Requirement Planning (MRP) is a tool that performs calculations
so that the quantities of materials are correct, without surplus or excess, with the objective of
meeting demand and assisting in planning management. This work aims to analyze the
improvements obtained in the implementation of MRP in the SAP system, in an electronics
industry located in Santa Rita do Sapucaí - MG. The study consists in the application of Quality
tools, Process Mapping and Chronoanalysis to analyze the possible improvements found after
the MRP execution in the SAP system. The research methodology applied to this work was the
case study, which used a quantitative methodology through statistical surveys with a descriptive
approach, working with data analysis, data collection and interpretation of this information.
Quality tools, Process Map and Chronoanalysis were addressed to analyze the improvements
found after the MRP execution in SAP. With the help of these tools, it was concluded that the
analysis process could be optimized with the implementation of the MRP module in SAP that
was already used by the company studied, automating the entire analysis process. The execution
time of the activities after the implementation was reduced by approximately 59.3%, optimizing
the process and increasing the productivity of the sector. With this reduction, it would be
possible to invest time in activities that add value to the process and bring greater results to the
company.
Keywords: Material Requirements Planning. Quality. Chronoanalysis.
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1 INTRODUÇÃO
O cenário mercadológico mundial sofre constantes transformações e torna-se cada vez mais
dinâmico, o que exige um nível maior de empenho das empresas a fim de que consigam se
manter ativas. Um dos grandes segredos para alavancar o desenvolvimento das empresas e
aumentar os lucros é o bom gerenciamento da cadeia de suprimentos, desde os fornecedores até
os clientes finais.
Em uma definição mais formal, Mesquita e Castro (2008) colocam que a gestão da cadeia de
suprimentos compreende o planejamento e o controle de todas as operações incluídas nas
atividades de suprimento e compras, nas atividades de transformação e, todas as atividades
logísticas de distribuição física dos produtos.
Parra e Pires (2003) destacam que o nível de competitividade industrial tem imposto ao mercado
novos padrões de custo, qualidade, desempenho de entregas e flexibilidade, o que gera uma
série de novos desafios e fontes de vantagem competitiva nas empresas. Sendo assim, pode-se
entender que o mercado não compete mais apenas entre empresas individuais, mas entre cadeias
produtivas – que envolvem desde os fornecedores até o consumidor final.
A fim de manter-se competitiva no mercado, as empresas precisam constantemente revisar seus
processos a fim de otimizá-los maximizando seus resultados. Nesse trabalho são utilizadas as
Ferramentas da Qualidade, Mapa de Processos e Cronoanálise para analisar as melhorias
oriundas da implementação do Material Requirement Planning (MRP) no Systems Applications
Products (SAP).
O Material Requirement Planning (MRP) é uma poderosa ferramenta que ajuda empresas a
calcularem as reais necessidades de matéria-prima 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
Através de um Estudo de Caso realizado em uma empresa localizada em Santa Rita do Sapucaí
– MG, cidade conhecida como o Vale da Eletrônica, estima-se ilustrar a importância da
potencialização

dos

processos

a

fim

de

obter

maximização

de

resultados.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral dessa pesquisa é analisar as melhorias obtidas com o uso do MRP e sistema
SAP no setor de Supply Chain Management de uma empresa no ramo de eletrônicos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos deste trabalho são:
a) Utilizar o Mapa de Processos para analisar o cenário atual da empresa estudada.
b) Identificar o tempo das atividades realizadas através da Cronoanálise.
c) Comparar os resultados antes e depois da aplicação do MRP no SAP.

3 JUSTIFICATIVA
A velocidade das mudanças no mercado traz a necessidade de reinvenção, não apenas nas
práticas de trabalho, mas também no uso da tecnologia para criar processos mais rápidos e
assertivos que aumentem a produtividade e proporcionem maior lucratividade para as empresas.
Através de um Estudo de Caso aplicado em uma indústria de eletrônicos, este trabalho se
justifica pela necessidade de utilizar as Ferramentas da Qualidade, Mapa de Processos e
Cronoanálise para demonstrar as vantagens obtidas através da otimização dos processos do
setor de Supply Chain Management.
Vollmann et al. (2006) dizem que para ser uma competidora no mercado atual as empresas
precisam de sistemas de planejamento e controle da produção que tenham a habilidade de
determinar, transmitir, revisar e coordenar necessidades através de um sistema global da cadeia
de suprimentos.
A implementação do MRP automatiza o processo de planejamento de materiais,
proporcionando mais agilidade e confiabilidade ao processo. Os benefícios são refletidos nas
atividades, como no processo de aquisição de matéria-prima. Neste processo garante-se que a
satisfação dos clientes seja atendida mitigando as chances de parada de produção por falta de
material e, evitando o desequilíbrio do fluxo de caixa com excesso de inventário e fretes extras.
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4 OBJETO DE ESTUDO
A pesquisa foi realizada no setor de Supply Chain em uma empresa multinacional pertencente
à um grupo de grande porte, que atua no desenvolvimento e produção de eletrônicos. Localizada
em Santa Rita do Sapucaí – MG, um polo tecnológico reconhecido mundialmente como o Vale
da Eletrônica, a empresa é responsável por contribuir com o desenvolvimento da região.
Figura 1 - Localização do objeto de estudo

Fonte: Google Earth.

5 REFERENCIAL TEÓRICO
5.1 ERP - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
O ERP é um sistema integrado, que oferece um fluxo de informações contínuo, único e
consistente por toda a organização, através de uma única base de dados. É uma ferramenta para
a melhoria de processos, como a produção, distribuição ou compra, com informações on-line e
em tempo real. Em resumo, o sistema permite enxergar por completo as transações realizadas
pela empresa, desenhando um amplo cenário de seus negócios (CHOPRA e MEINDL, 2003).
Os sistemas de ERP permitem a integração entre as decisões e a base de dados de todas as partes
da empresa, de tal forma que as consequências das decisões de uma parte da empresa sejam
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refletidas nos sistemas de planejamento e controle do restante da organização (SLACK et al.,
2009). Os sistemas ERP possibilitam o rastreamento e a visibilidade global da informação de
qualquer lugar da empresa e de sua cadeia de suprimentos, o que facilita a tomada de decisões
inteligentes (CHOPRA e MEINDL, 2003).
O SAP (Systems Applications Products) é um tipo de ERP - Enterprise Resource Planning,
destinado ao planejamento de recursos através de sistemas integrados, comumente divididos
em módulos, tais como: Compras, Financeiro, Logística, Administração, entre outros. As
vantagens proporcionadas pelo SAP estão nas rápidas respostas, o que possibilita aos
utilizadores realizarem as suas tarefas em menos tempo, na capacidade de visualizar em tempo
real a situação da organização e na possibilidade de otimizar o sistema através da instalação de
novos módulos ao longo do tempo. O sistema possibilita também a importação e exportação de
dados para outras aplicações, a fim de que possam ser trabalhados posteriormente.

5.2 MRP - MATERIAL REQUIREMENT PLANNING
Para Slack et al. (2009), o MRP é uma ferramenta que possibilita às empresas calcularem com
agilidade as reais necessidades de matérias-primas a qualquer momento do planejamento e
controle da produção. É um sistema que visa a produção empurrada e tem como objetivo o
fornecimento da matéria-prima no momento certo para que seja satisfeito o programa de
produção de produtos acabados. Outros objetivos importantes do sistema MRP são: promover
uma produção onde não haja excessos de estoque, excessos de produção em horas extras e de
flutuações de produção (VOLLMANN et al., 2006).
De acordo com Sipper e Bulfin (1997), três informações são necessárias para o MRP: o
Programa Mestre de Produção (MPS), o saldo da quantidade de estoque disponível de matériaprima e produto acabado; e a BOM (Bill of Materials) ou lista de materiais. Slack et al. (2009)
afirma que o MRP permite o cálculo de materiais em relação tanto a quantidade quanto à
necessidade. O MRP permite que as empresas calculem a quantidade de determinado tipo de
material e em que momento ele é necessário.
Segundo Martins (2006), o MRP surgiu da necessidade de se planejar o atendimento da
demanda dependente, isto é, que decorre da demanda independente. A demanda independente
decorre das necessidades do mercado e se refere basicamente aos produtos acabados, ou seja,
aqueles que são definitivamente entregues ao consumidor. Ao comprar apenas o que é
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necessário, as organizações conseguem otimizar seu estoque, reaproveitar o espaço físico e
diminuir os custos de estocagem. Segundo Slack et al. (2009) a melhor maneira de conseguir
um estoque ideal é através da validação das informações contidas em seus sistemas e banco de
dados, como quantidade de itens em estoque de cada matéria-prima.

5.3 MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Segundo Harrington (1993), um processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input)
e agrega valor a esta, gerando uma saída (output) para um cliente interno ou externo. Oliveira
(2006) define processo como um conjunto estruturado de atividades sequenciais com relação
lógica entre si, com objetivo de atender às necessidades e, se possível, superar as expectativas
dos clientes internos e externos da empresa. O Mapeamento de Processos é uma metodologia
ou técnica em que se desenha, em um diagrama, um processo ou setor de uma organização com
a finalidade de analisar esse processo (CHEUNG; BAL,1998).
Segundo Mello e Salgado (2005), o mapeamento de cada processo deve ser realizado para se
visualizar as diferentes etapas e tarefas em uma sequência cronológica, pois para melhorar um
processo é necessário visualizá-lo. Esse mapeamento deve estar em forma gráfica, permitindo
que todas as suas etapas e interfaces sejam descritas de maneira precisa, possibilitando ainda
analisar o processo em questão e, se possível, identificar as melhorias a serem implementadas
(TSENG et al., 1999).
A linguagem gráfica de um mapa de processo permite que sejam expostos detalhes do processo
de forma gradual e controlada, encorajando a exatidão e a precisão na descrição do processo.
Slack et al. (2008) afirmam que existem muitas técnicas para mapeamento de processos, mas
todas apresentam duas características em comum:
a) Identificar as atividades que ocorrem no processo;
b) Mostrar a sequência de atividades que os materiais, pessoas e informação passam ao
longo do processo.
O Mapeamento de Processos precisa ocorrer de forma que, ao se mapear ou desenhar os
processos, deve-se eliminar todas as atividades que não agregam valor do ponto de vista do
cliente, além de corrigir as rupturas de processo e desempenho que provoquem retrabalhos e
perda de qualidade (ALBUQUERQUE; ROCHA, 2006).
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5.3.1 Mapa de Processos
O Mapa de Processos é uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação que têm como
objetivo a melhoria contínua ou a implantação de uma nova estrutura (CORREIA et al., 2002).
Segundo Carpinetti (2012), o Mapa de Processos caracteriza a lógica de performance de uma
organização, concedendo 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.
O Mapa de Processos é uma ferramenta simples e significativa com foco em identificar de
maneira visual as informações, fluxos e descrições das tarefas do produto em processo (PP) ou
produto final (PF). Para sua elaboração é necessário avaliar 5 parâmetros importantes do fluxo
de trabalho, que são:
1. Parâmetro de produto/serviço final (Y maiúsculo): variável que caracteriza o
produto/serviço no estágio final.
2. Parâmetro de produto/serviço em processo (y minúsculo): variável que caracteriza o
produto/serviço nos estágios intermediários do processo.
3. Parâmetro de processo (x): uma variável do processo, considerado uma entrada da etapa
do processo que pode afetar o resultado, ou seja, o desempenho do produto/serviço que
está sendo produzido.
4. Classificação do parâmetro de processo (C ou R): classificar cada variável como
controlável ou ruído.
5. Parâmetro crítico (*): exerce um impacto significativo sobre o produto/serviço.

No Quadro 1 é possível visualizar as simbologias gráficas normalmente utilizadas para
elaboração do mapa de processos.
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Quadro 1 - Simbologia Gráfica

Indica o início ou o fim de um fluxo.
Indica um determinado processo e suas
funções e atividades.
Símbolo de conexão que serve para
indicar uma interligação.
Mostra que uma decisão terá que ser
tomada e que o fluxo do processo seguirá
determinada direção em função dessa
decisão.
Representa entrada ou saída.
Fonte: Autoria da Equipe.

Portanto, o Mapa de Processos é importante para a identificação do sequenciamento lógico das
atividades que compõem o processo e da interação dos elementos no fluxo de trabalho. É uma
sequência gráfica que apresenta informações relacionadas a cada atividade do processo,
enfatizando os aspectos de entrada, processamento e saída, para análise e consequentemente,
propostas de otimização.

5.4 BRAINSTORMING
Segundo Osborn (1987), brainstorming é uma ferramenta associada à criatividade e utilizada,
geralmente, na fase de planejamento de um projeto, na busca de soluções para um determinado
problema. O brainstorming é uma ferramenta utilizada para estimular e coletar ideias de
qualquer natureza a partir de um assunto pré-definido. Destina-se à coleta de informações dos
participantes de uma reunião continuadamente sem nenhuma preocupação crítica. Assim a
reunião resulta em uma “tempestade de ideias” que, geralmente, são analisadas posteriormente
através de outra ferramenta. (VIANA et al., 2013)
Moreira (2008) define o brainstorming como o processo destinado à geração de ideias sobre
um assunto definido. É uma ferramenta simples que permite a troca de ideias em um clima
agradável e propício, sem a exigência de formalidades e conceitos técnicos. Recomenda-se em
média 12 pessoas na participação do brainstorming, sendo que alguns membros mais proativos
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teriam a função de, logo de início ou na “arrancada”, dar ritmo na fluidez de ideias que podem
servir como condutores à solução de um determinado problema e que posteriormente, serão
avaliadas e então tratadas.

5.5 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
O Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido como Diagrama de Ishikawa ou Diagrama
de Espinha de Peixe, é uma ferramenta de análise de processos, que tem finalidade de, em forma
gráfica, representar os fatores de influência (causa) sobre um determinado problema (efeito).
Sua construção é elaborada a partir da identificação do efeito (problema em estudo), relação
das possíveis causas, análise do diagrama para identificação das causas verdadeiras e correção
do problema (WERKEMA, 1995).
De acordo com Miguel (2001), pode-se organizar as possíveis causas nos definidos “6M”,
sendo elas: mão-de-obra, máquina, método, matéria-prima, medida e meio ambiente, conforme
ilustrado no diagrama da Figura 2.
Figura 2 - Representação gráfica do diagrama de causa e efeito

Fonte: Adaptado de Werkema (1995).

Sendo assim, estes são descritos da seguinte maneira:
1. Medida: são analisadas as avaliações feitas de forma incorreta e levantamento de dados
imprecisos;
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2. Máquina: estuda-se as causas que envolvem as máquinas, como ajustes incorretos ou
defeitos mecânicos e elétricos;
3. Mão-de-obra: são analisadas todas as causas que envolvem a ação de um colaborador;
4. Meio ambiente: estuda-se não apenas os fatores climáticos, mas também situações
políticas e de mercado que possam causar problemas;
5. Método: são analisadas as formas de execução do trabalho, de processos incorretos ou
aplicados indevidamente;
6. Matéria-prima: estuda-se todas as causas provenientes do material usado, na matériaprima.
Dentre as vantagens do diagrama está o fato de este fornecer uma conexão visual entre o efeito
observado e todos os fatores que possivelmente contribuem para ele. Além disso, enquanto as
espinhas principais representam as causas primárias do problema, suas ramificações
representam as causas secundárias ou oriundas de processos anteriores. Para Ishikawa (1993),
seu diagrama de espinha de peixe não poderia resolver todos os problemas, mas ao menos 95%
deles, e que qualquer trabalhador sem qualquer conhecimento específico poderia utilizar sua
ferramenta.

5.6 CRONOANÁLISE
O estudo de tempos por meio da Cronoanálise é uma maneira de medir e controlar
estatisticamente a tarefa a ser realizada, calculando o tempo. Esses tempos são estudados e
cronometrados a fim de eliminar ociosidades, racionalizar fadigas dos colaboradores, pois
eliminando essas falhas a produção tende a ser otimizada (PEINADO e GRAEML, 2004).

Oliveira (2009) considera a Cronoanálise como um método utilizado para cronometrar e realizar
análises do tempo em que um colaborador leva para realizar uma determinada tarefa no fluxo
produtivo, levando em consideração um tempo de tolerância para as necessidades fisiológicas,
possíveis quebras de maquinários, entre outros.

De acordo com Moreira (2008, p. 276), o número de amostras necessárias para realizar a
Cronoanálise pode ser calculado através da equação (1):
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2
𝑧×𝑅
𝑛=(
)
𝐸𝑅 × 𝑑2 × 𝑥̅

(1)

Onde:
n = Número de ciclos a serem cronometrados.
z = Distribuição normal padronizada.
R = Amplitude da amostra.
𝑑2 = Coeficiente em função do número de cronometragens.
𝐸𝑅 = Erro máximo admitido para z.
𝑥̅ = Média da amostra.
Miranda (2009) ainda destaca que 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 precisam ser modificadas para que haja a melhoria da capacidade produtiva.

5.7 ESTRATIFICAÇÃO DE DADOS
A Estratificação de Dados é uma técnica usada para subdividir ou estratificar a problemática
em menores partes, de forma que os dados sejam separados em subgrupos, facilitando a
investigação e a análise para futura propostas de solução. Segundo Mariani (2005), o objetivo
da ferramenta da estratificação é, segundo as origens do problema, esmiuçar ou quebrar em
partes os fatores. A estratificação, quando bem feita, facilita no entendimento do
comportamento dos processos e na identificação de características e oportunidade de melhorias,
que não seriam identificadas se os elementos estivessem todos juntos (BLAUTH, 2014).

5.8 MÉTODO DOS 5 PORQUÊS
Utilizada no sistema Toyota de Produção, o Método dos 5 Porquês é uma abordagem científica
para se chegar à verdadeira causa-raiz de um determinado problema, que geralmente está
escondida através de sintomas óbvios (OHNO, 1997). Terner (2008) defende que os 5 Porquês
é muito importante para a análise da causa raiz de um problema, pois permite que através de
vários questionamentos se separe o efeito da causa, contribuindo para a construção de hipóteses
plausíveis para a causa raiz.

23

O Método dos 5 Porquês afirma que a primeira pergunta, ou seja, o primeiro porquê, deve ser
o próprio problema. O segundo porquê deve ser construído utilizando a resposta do primeiro
porquê e assim sucessivamente até que, se tenha alcançado a causa raiz do problema. Weiss
(2011) descreve de forma simplificada os 5 passos que devem ser dados para aplicar o método:
1. Inicie a análise com a afirmação da situação que se deseja entender – ou seja, deve-se
iniciar com o problema.
2. Pergunte porque a afirmação anterior é verdadeira.
3. Para a razão descrita que explica o porquê a afirmação anterior é verdadeira, pergunte
porquê novamente.
4. Continue perguntando porquê até que não se possa mais perguntar mais porquês.
5. Ao cessar as respostas dos porquês significa que a causa raiz foi identificada.
De acordo ainda com Weiss (2011), para análise dos 5 porquês, embora seja denominada assim,
pode-se utilizar menos porquês, ou mais por quês, de acordo com a necessidade para que se
encontre a causa raiz. Este método, de aparência fácil, pode ser difícil de ser praticado, porque
requer disciplina lógica do moderador e da equipe para que as relações de causa e efeito sejam
respeitadas na construção da análise. Caso essas relações se percam, a análise pode ficar sem
sentido.

5.9 MÉTODO 5W2H
O método 5W2H é uma é prática simples que permite, a qualquer momento, identificar rotinas
e dados mais relevantes de um projeto ou de uma unidade de produção. Segundo Mello et al.
(2016), a definição da ferramenta 5W2H é o plano de ação que objetiva executar um checklist
para tornar preciso o resultado que se pretende alcançar realizando perguntas que permitirão,
através das respostas, obter um planejamento geral para tomada de decisão quanto às ações que
dever ser realizadas. Essa ferramenta é muito utilizada no mapeamento e padronização de
processos e no estabelecimento de procedimentos associados à indicadores (MARSHALL
JUNIOR et al., 2010).

De acordo com Franklin (2006), a ferramenta 5W2H é compreendida em ações planejada em
vista aos problemas identificados, de forma simples e contundente, representados no Quadro 2
abaixo.

24

Quadro 2 - Método 5W2H

What

O que

O que será feito?

Why

Por que

Por que será feito?

Where

Onde

Onde será feito?

When

Quando

Quando será feito?

Who

Quem

Por quem será feito?

How

Como

Como será feito?

How much

Quanto

Quanto vai custar?

2H

5W

5W2H

Fonte: Autoria da Equipe

Estas ações devem ser executadas e implementadas conforme a orientação passo-a-passo,
obedecendo às etapas estabelecidas. O método é constituído de sete perguntas, utilizadas para
eliminar quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade:
1. What (o que será feito?) – Qual a atividade? Qual é o assunto? O que deve ser medido?
2. Why (por que será feito?) – Por que a operação é necessária?
3. Where (onde será feito?) – Em que lugar? Onde a atividade será executada?
4. When (quando será feito?) – Quando será feito? Quando será o início da atividade?
Quando será o término?
5. Who (por quem será feito?) – Qual a equipe responsável? Quem executará determinada
atividade?
6. How (como será feito?) – Como a atividade será executada? Como acompanhar o
desenvolvimento dessa atividade?
7. How much (quanto vai custar?) – Quanto custa realizar a mudança? Quanto custa a
operação atual?
Nakagawa (2014) afirma que a ferramenta é útil na sua utilização tanto sozinha para colocar
em prática decisões simples e cotidianas da empresa, quanto é útil quando atrelada a outras
ferramentas analíticas ou a planos que requerem ações, bem como em situações que envolvam
a implementação de várias decisões.
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6 METODOLOGIA DE PESQUISA
A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho é o Estudo de Caso. Segundo Gil (2007), o
Estudo de Caso consiste em um estudo aprofundado sobre objetos que podem ser uma
organização, um indivíduo, um grupo ou um fenômeno e que pode ser aplicado em diversas
áreas do conhecimento. O Estudo de Caso, conforme Oliveira (2002), destaca a competência
enquanto método suficiente para identificar e analisar as múltiplas ocorrências de um mesmo
fenômeno, em vários casos. 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).
Pesquisas exploratórias e explicativas são, de forma geral, onde ocorrem a aplicação dos
Estudos de Casos, mas pode-se também utilizá-los em pesquisas descritivas. Ellram (1996)
acrescenta, ainda, a possibilidade de utilizar Estudos de Casos para, analisando ocorrências
passadas em casos similares, realizar previsões. O Estudo de Caso neste trabalho utiliza uma
pesquisa quantitativa. Fonseca (2002) considera que na pesquisa quantitativa a amostra coletada
representa o resultado real de toda a população envolvida no estudo.
Quanto à sua natureza, esta pesquisa classifica-se como pesquisa aplicada. De acordo com
Gerhardt e Silveira (2009), este tipo de pesquisa tem como objetivo gerar conhecimentos para
aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos.
Em relação ao seu objetivo, será utilizado a metodologia descritiva, que busca detalhar, analisar
e verificar as relações dos fatos e suas variáveis. Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas
têm como finalidade principal a descrição das características de determinada população ou
fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.
Na Figura 3, é possível visualizar de forma clara toda a metodologia adotada para este trabalho.
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Figura 3 - Método Adotado

Fonte: Autoria da Equipe.

7 COLETA DE DADOS
Para elaboração deste Estudo de Caso, inicialmente, foi feita uma Cronoanálise para identificar
todos os tempos necessários para realizar o processo de análise do MRP. Esse processo de
análise do MRP é executado pelo analista semanalmente, às segundas-feiras, tendo quatro
atividades principais, que estão representadas no Mapa de Processos, demonstrado na Figura 4.
Figura 4 – Mapa de Processos Análise do MRP

Fonte: Autoria da Equipe.
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Conforme representado, as variáveis controláveis (XC) são aquelas em que se pode exercer
poder de decisão e gerenciamento, resultando em ações táticas que determinam seu
comportamento sobre o produto/serviço. Já as variáveis incontroláveis ou de ruído (XR) são
caracterizadas por ocorrências que podem provocar alterações no produto/serviço. É necessário
que o analista esteja atento a elas, de forma que possa avaliá-las e adotar estratégias que
consigam conciliar aos seus objetivos. É possível visualizar também os parâmetros de
produto/serviço no estágio intermediário, representados pela letra y (em minúsculo) e no estágio
final, representados por Y (em maiúsculo). Através do Mapa de Processos e da identificação de
todas as suas variáveis torna-se mais fácil a compreensão de como o processo funciona na
prática, levando em consideração tudo que possa afetá-lo de forma positiva e negativa.
Abaixo estão descritos de forma detalhada todas as etapas necessárias para o processo de análise
de compra no MRP:
1) Na etapa 1 são extraídos dois relatórios do sistema SAP: o relatório de estoque e o
relatório de pedidos em aberto. Ambos os relatórios mostram o cenário atual da empresa,
permitindo que a análise seja feita com grande confiabilidade de dados.
2) Na etapa 2 é necessário configurar os relatórios extraídos do SAP, excluindo linhas e
colunas desnecessárias, bem como desconsiderando locações de materiais e informações
irrelevantes. O SAP controla os materiais em diferentes locações, como warehouse,
recebimento, qualidade, engenharia, entre outros. Dessa forma, locações indesejadas
devem ser desconsideradas, como por exemplo qualidade e engenharia, pois o saldo de
materiais nessas locações está comprometido e não está disponível para uso na produção.
Após a configuração da planilha, com o auxílio da ferramenta Excel, deve-se fazer uma
tabela dinâmica para que o próximo passo seja executado.
3) Na etapa 3 utiliza-se o Excel para alimentar a planilha de MRP utilizada pela empresa
com as informações de materiais em estoque e pedidos em aberto. Nessa planilha está a
relação de todos os materiais utilizados nos projetos, com suas respectivas usagens por
placa. Além disso, deve-se também alimentar a planilha com a demanda de cada projeto
e a quantidade de produto acabado.
4) Na etapa 4, após ter atualizado a planilha MRP com todas as informações pertinentes,
deve-se analisar os materiais para identificar possíveis necessidades de compra, bem
como cancelamento de pedidos em aberto. Esse ponto é muito importante para garantir
que não faltem materiais para atendimento da demanda do cliente e que não haja excesso
de inventário pelo não cancelamento de um pedido de compra, por exemplo.
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Para elaboração da coleta de dados fez-se necessário a realização do cálculo amostral para
identificação do número de tempos necessários para coleta. Através da resolução da equação
(1) mencionada neste trabalho, foi possível encontrar o tamanho ideal de amostras necessárias
a serem cronometradas para cada atividade do processo de compra conforme análise do MRP.
Para a primeira etapa do processo, faz-se necessário um total de 29 amostras.
2
1,96 × 8,40
)
𝑛=(
0,05 × 4,086 × 15,16

Para a segunda etapa do processo, são necessários a cronometragem de 23 amostras.
2
1,96 × 10,15
)
𝑛=(
0,05 × 4,086 × 20,46

Para a terceira etapa do processo, é ideal que se realize um de 19 amostras.
2
1,96 × 18,17
)
𝑛=(
0,05 × 4,086 × 40,65

Para a quarta etapa do processo, são necessários a cronometragem de 11 amostras.

𝑛=(

2
1,96 × 20,11
)
0,05 × 4,086 × 60,11

Foram coletados dados desde janeiro de 2020 até julho de 2020. Na Tabela 1, estão
representados os tempos cronometrados para cada atividade e o tempo médio gasto para realizar
cada atividade da amostra estudada. Conforme demonstrado através dos cálculos realizados
anteriormente, 30 amostras é um número mais do que satisfatório de amostras para as quatro
atividades analisadas.
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Tabela 1- Tempos Coletados Processo Manual

PROCESSO DE ANÁLISE DO MRP
ATIVIDADES (MIN)
PERÍODO
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
SEMANA 17
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
SEMANA 22
SEMANA 23
SEMANA 24
SEMANA 25
SEMANA 26
SEMANA 27
SEMANA 28
SEMANA 29
SEMANA 30
TEMPO
MÉDIO

EXTRAIR
CONFIGURAR
ARQUIVOS DO
RELATÓRIOS
SAP

ALIMENTAR
PLANILHA
MRP

ANALISAR
PLANILHA
MRP

15,2
16,2
15
15,5
13,45
13,2
15,1
15,4
15,1
16,2
13,1
14,3
14,5
16,2
16,5
16,3
13,5
14,28
15,27
13,18
15,3
16,4
20,5
15,45
19,5
13,25
12,1
14,27
15,28
15,2

20,56
25,32
15,17
20,12
19,11
18,32
22,35
23,02
25,2
20,14
19,2
19,22
19,1
16,5
22
22,5
21,11
20,25
19,42
19
22,32
21,02
22,32
22,02
20,56
25,32
15,17
20,12
19,11
18,32

41,02
43,06
40,52
40,53
38,5
36,15
41,2
48,19
46,17
42,32
42,3
37,56
41,12
40,2
45,6
43,29
42,23
41,12
40,45
35,38
38,17
30,02
41,07
41,56
41,02
43,06
42,52
39,5
38,15
37,52

55,02
59,33
60,08
58,21
57,23
54,6
60,12
50,22
60,27
60,12
70,33
68,29
60,13
58,6
59,09
59,55
63,12
62,18
59,55
60,02
61,3
65,21
70,12
55,22
56,02
59,33
60,08
58,21
69,34
52,5

15,158

20,463

40,650

60,113

Fonte: Autoria da Equipe.
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As atividades foram cronometradas todas as segundas-feiras, com o máximo de precisão
possível para que os dados pudessem subsidiar conclusões assertivas.
Após a implementação do MRP no sistema SAP, o processo de análise para aquisição da
matéria-prima ficou mais simples e apresentou resultados mais confiáveis. O tempo necessário
para realizar as atividades bem como o número de atividades diminuíram, pois o sistema já
fornece uma planilha contendo todos os materiais e a interpretação de todas as ações a serem
tomadas. Na Figura 5 é possível visualizar com clareza o fluxograma das atividades realizadas
quando o MRP era executado de forma manual e, as atividades após a implementação no SAP.
Figura 5- Comparação entre os sistemas

Fonte: Autoria da Equipe.

Com o MRP funcionando no SAP há apenas duas etapas a serem executadas. A primeira etapa
consiste na extração dos dados do sistema para uma planilha Excel. O download da planilha é
feito diretamente do SAP e todas as informações relacionadas aos materiais são apresentadas,
como estoque, necessidade de compra, pedidos em aberto, consumo por ordem de produção,
necessidade de antecipação, postergação ou cancelamento de pedidos, etc.
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A segunda etapa consiste na análise das informações apresentadas pela planilha. Esse ponto é
extremamente importante, pois caso alguma informação tenha sido alimentada de forma
incorreta no sistema, deve-se imediatamente retificá-la. A fim de que o MRP apresente
resultados apropriados, as informações precisam estar coerentes com a realidade, por exemplo,
para que uma antecipação de pedido seja solicitada de forma assertiva, as datas de chegada dos
materiais precisam estar corretas no sistema. Para que o cancelamento de um determinado
pedido seja solicitado, a quantidade de demanda lançada precisa estar correta, bem como a
quantidade de material comprada.
O processo de implementação do MRP no sistema SAP iniciou-se no começo do ano de 2020,
porém foram realizados vários testes ao longo do ano e somente a partir da semana 31 o método
de análise antigo foi descontinuado e o novo método adotado. Portanto, foi realizada uma nova
Cronoanálise para coletar os novos tempos gastos para realização da atividade de análise de
aquisição de materiais, conforme representado na Tabela 2 abaixo:
Tabela 2 - Tempos Coletados com Implementação do SAP

PROCESSO DE ANÁLISE DO MRP
ATIVIDADES (MIN)
PERÍODO

EXTRAIR ARQUIVOS DO
SAP

EXECUTAR MRP

SEMANA 31
SEMANA 32
SEMANA 33
SEMANA 34
SEMANA 35
SEMANA 36
SEMANA 37
SEMANA 38
SEMANA 39
SEMANA 40
SEMANA 41
SEMANA 42
SEMANA 43
SEMANA 44
SEMANA 45
TEMPO MÉDIO

5,12
6,3
4,55
5,16
5,3
4,5
5,03
6,2
4,6
4,8
5,11
6,2
5,14
6,3
5,01
5,27

45,23
51,21
51,35
52,12
48,32
50,06
50,41
47,8
51,28
49,36
46,25
47,38
50,03
51,28
51,48
49,563

Fonte: Autoria da Equipe.
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8 ANÁLISE DOS DADOS
Conforme apresentado no capítulo anterior, foram cronometrados semanalmente os processos
de análise para aquisição de matéria-prima da empresa estudada. A princípio o processo era
feito manualmente com o auxílio do Excel, o que podia ocasionar erros e demandava muito
tempo do comprador responsável.
Após muito estudo, decidiu-se que a função MRP do sistema SAP deveria ser habilitada a fim
de diminuir o tempo gasto para realização da atividade, bem como oferecer resultados mais
precisos e corretos. O processo manual foi realizado até a semana 30 do ano de 2020, sendo
necessário aproximadamente 2h e 15 min no total para realização de todas as atividades,
conforme mostra a Figura 6.
Figura 6 - Processo de Análise do MRP Manual

Fonte: Autoria da Equipe

A atividade 1 era a que demandava menos tempo do analista, porém era necessário realizar o
download de dois relatórios para alimentar a planilha de MRP, que era feita manualmente
através do Excel. Já a atividade 4 era a que demandava mais tempo do analista, pois o layout
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da planilha de MRP não era tão simples e objetivo. Além disso, o fato de que os dados eram
inseridos manualmente causava grande preocupação no executor e eram necessárias várias
revisões para garantir que nenhum dado havia sido inserido de maneira incorreta. A planilha de
MRP no Excel apresentava apenas números, o que obrigava o analista a interpretar os resultados
de uma forma mais complexa, ou seja, tornava a atividade mais difícil e demorada.
O processo automático, ou seja, com o MRP já implementado no sistema SAP, começou a ser
utilizado oficialmente a partir da semana 31 do ano de 2020, sendo necessário aproximadamente
55 min no total, conforme mostra a Figura 7.
Figura 7 - Processo de Análise do MRP no SAP

Fonte: Autoria da Equipe

A atividade 1 é a atividade que demanda menos tempo pois é necessário realizar apenas o
download de um relatório, que é o próprio MRP. Diferentemente do processo manual, a planilha
extraída não precisava ser configurada, pois o sistema já fazia todo o processo de forma
automática. Já a atividade 4 é a atividade que demanda mais tempo, pois precisa-se entender
todas as informações do MRP para que as ações corretas sejam tomadas. É nessa parte que se
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decide o que comprar, postergar, antecipar ou até mesmo cancelar. Embora essa atividade ainda
demande um certo tempo do analista, o processo ficou muito mais fácil de ser entendido e
executado e muito mais confiável.
Sempre foi do conhecimento de todos na empresa que o processo manual era um grande
problema pois além de não oferecer resultados precisos e confiáveis, demandava muito tempo
do analista e o impossibilitava de realizar outras atividades para melhorar os demais processos
do setor. Todos sabiam que se o processo fosse automatizado os resultados obtidos seriam muito
melhores, porém o desenvolvimento de uma ferramenta dentro do SAP não é um processo fácil
e muito menos barato. Ao comparar os dois métodos de trabalho, manual e automático (SAP),
é perceptível que houve uma grande melhora no tempo necessário para realização das
atividades. Contudo, com o auxílio de algumas Ferramentas da Qualidade, será analisado todo
o cenário da empresa a fim de contextualizar as causas que motivaram a implementação do
MRP no SAP.

8.1 – ANÁLISE DO DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Para entender melhor o que motivou a implementação do MRP no sistema SAP, foi selecionada
uma das ferramentas da qualidade, o Diagrama de Ishikawa. O Diagrama de Ishikawa
possibilitou analisar a raiz do problema através da investigação do processo e análise dos
possíveis fatores que possibilitavam erros. Essa ferramenta foi utilizada para analisar possíveis
causas levantadas em um brainstorming com a equipe responsável e o supervisor do setor,
possibilitando destinar as causas prováveis aos respectivos M’s do diagrama. Após isso, as
informações foram inseridas na Figura 8, tornando mais fácil a visualização.
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Figura 8 - Diagrama de Ishikawa

Fonte: Autoria da Equipe

Considerou-se que havia a possibilidade de não haver POP (Procedimento Operacional Padrão)
ou indicadores para controle das atividades, que os computadores fossem antigos ou que os
softwares fossem desatualizados, que o número de colaboradores estava mal dimensionado ou
que eles não tinham recebido treinamento adequado, que o layout e a infraestrutura eram
inapropriados ou que o método de trabalho realizado não era correto. Porém, após analisar os 6
M’s do Diagrama de Ishikawa, realmente concluiu-se que a causa raiz do problema era o
processo de montagem e análise do MRP ser manual. Essas atividades demandavam muito
tempo do analista, além de estarem suscetíveis à erros oriundos do processo manual de
manipulação dos arquivos. As demais possíveis causas apontadas no Diagrama de Ishikawa
foram desconsideradas, pois embora pudessem ter algum efeito sobre o problema, não eram
relevantes o suficiente para serem classificadas com causa raiz.

8.2 – ANÁLISE DOS 5 PORQUÊS
A fim de aperfeiçoar a análise de causa-raiz e estreitar os resultados, foi feita uma análise dos
5 Porquês, expressa na Figura 9. Essa análise foi baseada em informações fornecidas pela
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empresa, através de um brainstorming, buscando evidenciar de fato o que causava demora para
realização das atividades. Foi verificado após essa análise que o que prolongava o tempo gasto
no processo de análise do MRP era exatamente o fato de tudo ser feito manualmente, o que
comprova a causa raiz identificada no Diagrama de Ishikawa mostrado anteriormente.
Figura 9 - Análise 5 Porquês

Fonte: Autoria da Equipe

Portanto, a aplicação dessa ferramenta apontou a mesma causa-raiz identificada através do
Diagrama de Ishikawa, evidenciando que o motivo da demora para execução do processo de
montagem e análise do MRP era o fato de ser realizado manualmente.
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8.3 – ANÁLISE 5W2H
Para registrar de maneira organizada como foram efetuadas as ações, bem como por quem,
quando, onde, por que, como e quanto custou, utilizou-se o 5W2H, expresso na Figura 10. Essa
análise foi baseada nas análises realizadas anteriormente que comprovaram que a causa raiz do
problema era o fato das atividades serem realizadas manualmente.
Figura 10 - Análise 5W2H

Fonte: Autoria da Equipe

Conforme mostra a imagem acima, a solução encontrada para resolver o problema foi a
implementação do MRP no sistema SAP. Essa atividade foi realizada pela equipe de TI e custou
em média R$ 50.000,00. Seu início foi em 11 de fevereiro de 2020 e sua conclusão foi em 15
de agosto de 2020.
Após diversas reuniões, estudos e aplicações das Ferramentas da Qualidade, constatou-se que
de fato o problema era o processo de manipulação e análise manual do MRP. Foram analisados
os dados coletados e após uma fiel interpretação, percebeu-se que o investimento necessário
para automatizar o processo seria válido, pois reduziria consideravelmente o tempo gasto para
realização das atividades relacionadas ao processo de análise do MRP.
Principalmente após esse estudo, onde foi possível enxergar de forma clara o comparativo entre
os dois métodos de trabalho, foi identificado que houve uma redução de aproximadamente
59,3% do tempo gasto para realização das atividades. Esse tempo poderá ser aplicado para o
desenvolvimento de melhorias no setor de Supply Chain da empresa estudada, além de
proporcionar maiores possibilidades de aperfeiçoamento das atividades já realizadas pelos
analistas.
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9 CONCLUSÃO
Pode-se concluir que os objetivos propostos nesse trabalho foram alcançados em sua totalidade.
Desenvolvido em uma empresa multinacional do ramo de eletrônicos, localizada em Santa Rita
do Sapucaí – MG, o presente estudo utilizou conceitos e ferramentas da Engenharia de
Produção com o intuito de mapear o processo de montagem e análise do MRP e encontrar
soluções para otimizá-lo.
Com o auxílio de diversas ferramentas da Qualidade, Cronoanálise e também do Mapa de
Processos, foi possível identificar que o método de trabalho utilizado pela empresa estava
inadequado e poderia ser automatizado. Através da ferramenta de análise de causa e efeito,
levantou-se possíveis causas raízes para o problema abordado nesse estudo, que era o tempo
gasto no processo de montagem e análise do MRP.
Após a identificação da causa raiz, foi realizado um brainstorming com o intuito de identificar
quais seriam as possíveis soluções para o problema. Uma vez identificada, a empresa investiu
aproximadamente R$ 50.000,00 para habilitação do módulo MRP no sistema SAP, que já era
utilizado pela organização. Através do 5W2H foram monitoradas as atividades e também os
prazos de execução, bem como determinadas as responsabilidades de cada integrante.
Levou-se aproximadamente sete meses para que o MRP no sistema SAP estivesse operante e o
método de trabalho utilizado anteriormente fosse descontinuado. Houve uma certa resistência
por parte dos colaborados em relação ao novo procedimento de trabalho, porém, ao perceber os
ganhos, foi muito claro a todos a necessidade de adaptação ao MRP no SAP.
Após aproximadamente cinco meses da automatização do processo, foi possível identificar uma
redução de aproximadamente 59,3% no tempo gasto para realização da atividade, o que permite
concluir que embora a empresa tenha investido um determinado valor e esforço para mudar o
processo, o resultado obtido foi muito satisfatório. Esse ganho possibilita aos colaboradores
investirem seu tempo em atividades que de fato agreguem valor ao processo e que possam
otimizar ainda mais os resultados da organização.
Por fim, conclui-se que esse trabalho foi de extrema importância para o amadurecimento e
evolução profissional de todos os envolvidos, pois foi possível enxergar na prática o quanto um
Engenheiro de Produção pode agregar valor à empresa.
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RESUMO
Após um período de baixa no setor da indústria da construção civil, algumas instituições
ligadas ao mesmo, por exemplo, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
apresentou os indicadores que medem a desempenho do setor no ano de 2019. A partir
daquele ano, a oferta final de empreendimentos imobiliários retomou o crescimento,
gerando novas oportunidades de empreendimentos no mercado em estudo. O presente
trabalho apresentou um estudo de caso onde avaliou a viabilidade econômica para que um
investidor se torne franqueado da primeira empresa do Brasil a oferecer franquia de uma
Incorporadora Imobiliária. Assim, realizou-se um estudo do comportamento do setor e a
análise da viabilidade econômica do empreendimento, através de três indicadores: Retorno
do Capital Payback, Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR).
Palavra-chave: Construção Civil, Franquia, Viabilidade Econômica, Indústria da
Construção e Empreendedorismo.

ABSTRACT

After a period of decline in the construction industry sector, some institutions linked to it,
for example, the Brazilian Chamber of Construction Industry (CBIC), presented the
indicators that measure the performance of the sector in 2019. From that year, the final
offer of real estate developments resumed growth, generating new business opportunities
in the market under study. The present work presented a case study where it evaluated the
economic feasibility for an investor to become a franchisee of the first company in Brazil
to offer a franchise for a Real Estate Developer. Thus, a study of the sector's behavior and
an analysis of the economic viability of the enterprise was carried out, using three
indicators: Return on Capital Payback, Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of
Return (IRR).
Keyword: Civil Construction, Franchise, Economic Viability, Construction Industry and
Entrepreneurship.
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1 INTRODUÇÃO
No empreendedorismo definir onde, quanto e quando investir, irá definir o futuro da
proposta estudada ou da nova empresa a ser formada. Assim, a busca por informações e
dados de qualidade é de suma importância, pois, irá definir os parâmetros do novo negócio.
Para tal compreensão é necessário analisar as informações e os dados coletados, de forma
que as decisões sejam tomadas levando em conta o menor risco possível.
Alguns fatores são determinantes na escolha do novo empreendimento. Um deles é a
familiaridade do empreendedor com o ramo do negócio em questão, o que contribui para
o sucesso do mesmo. São fatores relevantes, portanto, a ocupação do empresário, a
experiência no ramo, a motivação para abrir o negócio, o planejamento do negócio, a sua
gestão e a capacitação em gestão empresarial. O estudo de mercado, o seu comportamento
e a análise de viabilidade econômica também contribuem na tomada de decisão.
Alguns órgãos públicos fornecem informações e dados, que possibilitam a análise de
mercado e o posicionamento do segmento do novo entrante. Segundo o levantamento sobre
a Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2017, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sobre a sobrevivência e a mortalidade
das empresas no período de 2008 a 2017 no Brasil, concluiu-se que, a taxa de sobrevivência
das empresas aumentou de 78,1% em 2008 para 84,8% em 2017. Contudo a taxa de
mortalidade das empresas que nasceram em 2012 e não sobreviveram no período de 2013
a 2017 é de impressionantes 60,02%. Sabe-se que diversos fatores do macro e do
microambiente corroboraram para esta infeliz realidade (IBGE, 2019, pág. 33). Contudo,
com uma taxa de 15,2% de novos entrantes em 2017, os dados indicam melhoras
consideráveis em alguns setores.
O setor objeto de estudo é a indústria da construção civil, sendo um dos motores da
economia do país, por se tratar de um setor de base. A construção civil movimenta uma
densa cadeia de suprimentos (materiais de construção, aquisição ou aluguel de máquinas e
equipamentos de construção, serviços de manutenções, empreiteiros entre outros). No ano
de 2017, a indústria da construção civil contou com a adição de 19,7% novas empresas
entrantes e o setor de atividades imobiliárias com 20%. Ambos os setores estão entre os
cinco setores com mais entrantes no Brasil (IBGE, 2019, pág. 26).
Esses dados mostram que o mercado nacional da construção civil está aquecido e por isso
passa a despertar interesse de empreendedores dispostos a investir ou ampliar o seu
negócio, gerando novas oportunidades de geração de riqueza. Uma dessas oportunidades,
aqui estudada, é tornar-se franqueador nesse setor. A empresa aqui retratada atua no
segmento da indústria da construção civil, desempenhando atividades de Incorporação e
Construção Imobiliária. Trata-se da primeira empresa desse segmento a se tornar uma
franqueadora.
Após definir que o setor do mercado é confiável para investimentos, é necessário realizar
análises de mercado considerando o seu comportamento e as dificuldade de empreender
nesse setor e análises econômicas com o objetivo de minimizar o risco do investimento. O
estudo de viabilidade econômica consiste em verificar se o investimento realizado é capaz
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de criar valor ao investidor, considerando o risco a ele associado. As ferramentas de análise
de viabilidade normalmente utilizadas são: o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna
de Retorno (TIR) e o tempo de retorno do capital (Payback).
O presente trabalho realizou a avaliação da viabilidade econômica de se investir em uma
franquia de incorporação imobiliária. A análise de viabilidade econômica proporciona aos
interessados em um novo negócio, a visão do futuro empreendimento e de sua capacidade
de gerar valor.

1.1 JUSTIFICATIVA
O presente projeto apresentará uma análise de viabilidade econômica do investimento
necessário para se tornar um franqueado de uma incorporadora imobiliária. Tal
franqueadora está inserida no setor da indústria da construção civil, onde adotou uma
estratégia inovadora, ao se tornar a primeira empresa do Brasil com este formato de
negócio, com o objetivo da expansão e o fortalecimento da marca.
No Brasil, com a atual flexibilidade dos financiamentos imobiliários, cresceu o número de
incorporadoras da construção, com o propósito de sanar a grande demanda em proporcionar
o acesso à habitação própria, através do programa federal intitulado Minha casa minha
vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal.
Para compreender e contribuir na decisão do futuro investidor apresenta-se como a empresa
estudada optou por este formato de empreendimento, analisando o macro e microambiente
no qual está inserida, as forças, as oportunidades, as fraquezas, as ameaças e os desafios
enfrentados.
A análise de viabilidade econômica permite demostrar através de dados quantitativos o
retorno previsto do investimento em franquias desse segmento, além dos riscos do negócio.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Realizar a análise de viabilidade econômico-financeira do investimento para se tornar um
franqueado de uma incorporadora imobiliária da indústria da construção civil.
1.2.2 Objetivos Específicos
a) Apresentar se o projeto tem viabilidade econômica.
b) Analisar o segmento da construção civil.
c) Apresentar as principais dificuldades deste empreendimento.
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1.3 OBJETO DE ESTUDO
O presente trabalho foi realizado em parceria com uma incorporadora imobiliária que faz
parte do setor da indústria da construção civil. Sua matriz está situada no sul de Minas
Gerais, na cidade de Pouso Alegre, com mais de dez anos de experiência no mercado.
Iniciou suas atividades na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde desenvolveu
projetos altamente qualificados, atendendo diversos públicos.
Ao se tornar uma franqueadora, passou a ter fraqueados em diversos pontos do território
brasileiro, como nas cidades de: Belo Horizonte – MG, Poços de Caldas – MG, Barbacena
– MG, Itajubá – MG, Campinas – SP e Apucarana – PR, incluindo a matriz em Pouso
Alegre – MG.
No decorrer da sua história, a empresa ao se tornar cada vez mais estruturada, passou a
desenvolver procedimentos e treinamentos internos. Em 2015, o CEO da empresa fundou
uma instituição com o propósito de capacitar empreendedores, administradores,
engenheiros e arquitetos. Os mesmos são disponibilizados regularmente aos franqueados,
através do programa de capacitação conforme figura 1 abaixo:

FIGURA 1 – Programa de Capacitação.
FONTE: Empresa Estudada (2020)
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ESTRATÉGIA DE MERCADO
A estratégia de mercado desenvolvida para o objeto de estudo tem como objetivo definir
qual curso a organização irá prospectar, alienando os conhecimentos, os procedimentos e
sua expertise ao modelo de negócio conhecido como franchising.
A empresa define qual curso a organização irá se proporcionar, o que é necessário para que
ocorra tudo dentro do planejado, qual preparação deve proporcionar e que decisões devem
ser tomadas com o objetivo de aumentar a lucratividade da empresa franqueada.
Empresas de sucesso sabem como se adaptar ao mercado mutável e para isso utilizam o
planejamento estratégico orientado ao mercado alvo. Assim, gerenciam todo o processo e
mantêm a adequação de objetivos, habilidades e recursos para se beneficiar das
oportunidades que surgem no mercado em constante mudança. O objetivo do planejamento
estratégico é dar um formato competitivo aos negócios, produtos, serviços e mensagens de
uma empresa, de modo venham a galgar os lucros e o crescimento almejado (Kotler, 2005).
O plano estratégico é fundamental para a sobrevivência da empresa, pois ele faz com que
a empresa se torne cada vez mais flexível diante dos mais prováveis cenários que ela irá
enfrentar.
Para Stadler, Schmidt & Rodermer (2012):
O plano estratégico proporciona uma visão acerca da atual posição da empresa
e de todas as mudanças por que ela passou, apresenta os projetos e as concepções
para o futuro e permite ajustamentos para que o negócio possa adequar-se aos
novos cenários que vão se apresentando ao longo dos anos.

Esse trabalho apresenta o modelo estratégico que adotado para a franqueadora, com o
objetivo de expandir e se fortalecer no seu segmento de mercado. Para compreendermos
melhor está estratégia será necessário apresentar alguns pontos, sendo eles: i incorporadora
imobiliária; ii franquias; iii estudo de mercado e iv análise de investimento.

2.2 INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
A legislação brasileira define a Incorporação imobiliária como a atividade exercida com
intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial, de edificações
ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas (BRASIL, Lei no
4.591/1964, artigo 28, parágrafo único).
Por ser um dos segmentos com uma representatividade expressiva para a economia do país,
o empreendedor que se torna inovador neste segmento de mercado, terá vantagens
competitivas diante de seus concorrentes.
Segundo Goldman (2004):
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Estudos no segmento da construção civil são de grande necessidade, já que os
valores inseridos em bens duráveis, como é o caso de imóveis, é bastante
elevado. O custo de empreendimentos imobiliários muitas vezes atinge
patamares milionários, quanto maior o investimento maior deve ser o cuidado,
exigindo planejamento adequado a cada situação. Com isso é preciso escolher
para cada local onde será investido, um empreendimento adequado a ele.

2.3 FRANQUIAS
A empresa objeto desse estudo decidiu ser a pioneira em seu segmento ao se tornar a
primeira franqueadora do país.
A rede de franquias é uma estratégia que se tornou nicho de mercado e referência para os
novos empreendedores que planejam construir ou acelerar o seu próprio negócio,
principalmente nas pequenas e médias empresas com canais de distribuição bem
administrados e consolidados, o que os torna competitivos no mercado.
No Brasil, em 26 de dezembro de 2019 foi sancionada a nova lei que passou a ser
regulamentado pela Circular de Oferta de Franquia. A Lei nº 13.966 define a vinculação
de contrato da seguinte forma:
Esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador
autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de
propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou
distribuição exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de
métodos e sistemas de implantação de negócio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou
indireta, sem caracteriza relação de consumo ou vínculo empregatício em relação
ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período se
treinamento. (BRASIL, 2019, [n.p.]).

Assim, são estabelecidos alguns critérios para iniciar o processo adesão de uma franquia:
primeiro é necessário o pagamento da taxa de franquia para ser incluído na rede; segundo,
serão repassados os rendimentos dos royalties, onde a franqueada irá remunerar o
franqueador com uma porcentagem sobre o faturamento da franquia; e por último, a taxa
de publicidade (vínculo com o marketing). Entretanto, esses critérios podem sofrer
alterações, de acordo com o tipo da franquia.
De acordo com Coughlan et al (2011):
Para promover a projeção da identidade do franqueador, o franqueado compra,
por meio de contrato e pelo pagamento de taxas, o direito de comercializar a
marca do franqueador, utilizando os métodos, marcas registradas, nomes
produtos, know-how, técnicas de produção e técnicas de marketing
desenvolvidas pelo franqueador. Com efeito, o franqueador desenvolve todo o
sistema de negócios, um formato de negócios, e licença para franqueado utilizar
em uma data área do mercado.
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2.4 ESTUDO DE MERCADO
O estudo de mercado é importante, para que a empresa consiga identificar os fatores
qualitativos e quantitativos do nicho em que atua ou ao qual pretende se inserir. Esse estudo
envolve identificar quem são os seus clientes, os concorrentes, suas forças, suas fraquezas,
as ameaças e as oportunidades.
“Pesquisa de mercado é a identificação, a coleta, a análise e a disseminação sistemática e
objetiva das informações”. (Rodrigues, 2015, página 18)
De acordo com Rodrigues (2015):
As ações e o planejamento de uma empresa são feitas com base em uma análise
de ambiente em que ela está inserida. Entre as informações que a organização
precisa ter para agir no presente e planejar seu futuro estão: o perfil e aos hábitos
de compra do consumidor; quem são os concorrentes; quais são os produtos
concorrentes; práticas de marketing da concorrência; tendências e expectativas
em relação ao ramo de atividade, nos âmbitos cultural, econômicos, político e
legal.

2.4.1 Construção Civil
Uma incorporadora imobiliária faz parte do segmento de mercado da indústria da
construção civil, um dos setores base da economia, que representa 6,2% do PIB nacional
brasileiro, com um faturamento anual de mais de R$ 1 trilhão. (SEBRAE, 2019). É muito
importante que novos empreendimentos sejam executados e concluídos, pois o retorno
econômico e financeiro não abrange apenas os investidores/acionistas, ele se propaga ao
produzir novos empregos, ao colaborar com a melhor distribuição de renda e maior cuidado
com o ambiente.
Por se tratar de um setor essencial para a economia, ele é considerado um termômetro da
saúde econômica do país.
A oferta final empreendimentos imobiliários de indústria da construção civil estava em
queda no intervalo entre 2016 a 2019 em função da crise, mas a partir de maio de 2019, o
setor retomou o seu crescimento econômico, conforme apresentado pela Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC), no gráfico (1):
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GRÁFICO 1 – Evolução da Oferta Final no Setor Imobiliário
FONTE: CBIC/CII (2020)

2.4.1.1 Cadeia Produtiva
O setor da indústria da construção civil é suprido, por outros demais setores ou indústrias
que compõem a sua cadeia produtiva, movimentando mais de 70 setores da economia.
Entre eles, destacam-se: a produção de matérias-primas, a indústria da transformação e a
prestação de serviços, entre outros.
Segundo DECONCIC (2008)
A Indústria da Construção Civil é composta por uma complexa cadeia produtiva
que abrange setores industriais diversos, tais como: mineração, siderurgia do
aço, metalurgia do alumínio e do cobre, vidro cerâmica, madeira, plásticos,
equipamentos elétricos e mecânicos, fios e cabos e diversos prestadores de
serviços como escritórios de projetos arquitetônicos, serviços de engenharia,
empreiteiros etc.

O SEBRAE apresenta a cadeia produtiva da construção civil em três partes, sendo elas:
a)

Cadeia a montante: onde se encontram os setores e as atividades que contribuem com
insumos e serviços indispensáveis para a realização da obra. (SEBRAE, 2008, pág.
11);
b) Cadeia principal: destacam-se as atividades que correspondem pelo planejamento e
construção da obra. (SEBRAE, 2008, pág. 12);
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c)

Cadeia a jusante: que dão continuidade, utilizam e beneficiam os produtos,
influenciando a dinâmica produtiva dos demais componentes da cadeia. (SEBRAE,
2008, pág. 11).

FIGURA 2 – Cadeia Produtiva da Construção Civil
FONTE: SEBRAE/Recife (2008)

2.4.2 Minha Casa Minha vida
Em um segmento de mercado com grandes oportunidades, identificar o setor em potencial
é fundamental para a criação de novas estratégias. “O importante é que você consiga
elaborar e implementar estratégias comtemplando as características em que atua, bem com
entendo e respeitando as peculiaridades de sua empresa” (Stadler et al, 2012).
No gráfico (2) é apresentada a representação dos investimentos voltados ao programa
Nacional MCMV e demais padrões:
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GRÁFICO 2 – Oferta Final MCMV por Regiões – 4° trimestre de 2019
FONTE: CBIC/CII (2020)
Dentro do portfólio de produtos oferecidos pelas incorporadoras estão os investimentos que
atendem ao programa nacional Minha Casa Minha Vida, que é financiado tanto pelo Banco
do Brasil (BB), quanto pela Caixa Econômica Federal (CEF):
Segundo a CEF (2020), o programa nacional MCMV é uma iniciativa do Governo Federal
que oferece condições atrativas, para o financiamento de moradias nas áreas urbanas para
famílias com renda familiar bruta de até R$ 9.000,00 por mês. Isso é possível, pois o
governo detém parcerias com estados, municípios, empresas e entidades sem fins
lucrativos, o que vem mudado a vida de milhares de famílias brasileiras. É uma
oportunidade para quem precisa, bem como promove desenvolvimento para o país.
O programa MCMV se divide em faixas, segundo o Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR). O programa está em sua terceira etapa e apresenta os seguintes valores
de renda:
Faixa 1: renda familiar bruta (sem descontos) de até R$ 1.800:
O governo paga 90% do valor da propriedade.
Os outros 10% podem ser pagos em até 120 prestações mensais (dez anos), que variam de
R$ 80 a R$ 270, sem juros.
Valor máximo do imóvel: R$ 96 mil.
Faixa 1,5: renda familiar bruta de até R$ 2.600:
Subsídio de até R$ 47,5 mil para famílias com rendimento bruto de até R$ 1.200.
Para famílias com receita entre R$ 1.200 e R$ 2.600, o valor do incentivo vai sendo
reduzido progressivamente.

23

O restante é financiado pelo banco em até 30 anos, com juros de 5% ao ano.
Valor máximo do imóvel: R$ 144 mil.
Faixa 2: renda familiar bruta de até R$ 4.000:
Para famílias com ganho bruto de até R$ 1.800, o programa paga: R$ 29 mil de subsídio
para casa em SP, RJ e DF; R$ 26.365, para imóveis na região sul do País e em ES e MG;
R$ 23,2 mil para moradias nas regiões centro-oeste (exceto DF), norte e nordeste.
Para famílias com receita entre R$ 1.800 e R$ 4.000, o valor do custeio vai sendo reduzido
progressivamente.
O restante é financiado com taxas de 6% a 7% ao ano.
Valor máximo do imóvel: R$ 240 mil.
Faixa 3: renda familiar bruta de até R$ 9.000
Não há subsídio, apenas juros menores em relação aos cobrados pelos bancos.
A taxa é de até 8,16% ao ano.
Valor máximo do imóvel: R$ 300 mil (MDR, 2020).

2.5 ANÁLISE DE INVESTIMENTO
O empreendedor para se tornar um franqueado é necessário realizar um investimento
inicial, conforme contrato previsto por lei federal.
Segundo Gitman & Joehnk (2005), se você possui dinheiro em uma conta de poupança, já
tem um investimento em seu nome. Um investimento se consiste em qualquer instrumento
em que os fundos disponíveis com a expectativa de que gerarão renda positiva e/ou que seu
valor será preservado ou aumentado.
Com um investimento significativo para se tornar um franqueado, é necessário avaliar o
retorno financeiro. Esta avaliação é feita através do estudo de viabilidade econômica, onde:
De acordo com Portugal (2017)
A viabilidade de um projeto de construção, analisada acerca do retorno esperado
sobre ela própria ou sobre o produto que ela propiciará, pode ser concluída
através da análise conjunta de três indicadores: Valor Presente Líquido (VPL),
Taxa Interna de Retorno (TIR) e retorno do capital. Esse estudo é chamado de
viabilidade econômica.

A análise de viabilidade é indispensável na previsão do comportamento dos resultados em
relação ao tempo do futuro investimento. São realizados cálculos com o objetivo de gerar
informações que contribuam para a decisão assertiva. A análise de viabilidade utilizar as
seguintes ferramentas: i Fluxo de caixa, ii Período de Payback, iii Valor Presente Líquido
(VPL) e iv Taxa Interna de Retorno (TIR).

2.5.1 Fluxo de Caixa
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O fluxo de caixa auxilia na análise do comportamento financeiro da empresa e/ou
investimento que será proposto. Nele são registradas as movimentações financeiras em
relação ao tempo e apresentando o saldo atual, prevendo as entradas e saídas no período
futuro.
Assim como as ferramentas contábeis do Balanço Patrimonial e da Demonstração do
Resultado do Exercício, a DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) revela-se uma
importante ferramenta para análise do capital de giro, contribuindo não só com a gestão
financeira, como também para a decisão da capacidade de produção, para análise de
recebimentos e pagamentos, entre outros. (Nascimento, 2014, pág. 112)

2.5.2 Payback
O cálculo do payback analisa o momento (intervalo de tempo) em que o retorno de valores
no caixa da empresa (entradas) se iguala ao investimento inicial (saídas).
De acordo com Gitman & Zutter (2017)
É o tempo necessário para que a empresa recupere seu investimento inicial em
um projeto, cálculo a partir das entradas de caixa. No caso de anuidade, o período
de payback pode ser calculado dividindo o investimento inicial pela entrada de
caixa anual. Para uma série mista de entrada de caixa, as entradas anuais
precisam ser acumuladas até que o investimento inicial seja recuperado. Embora
popular, o período de payback costuma ser visto como uma técnica pouco
sofisticada de orçamento de capital por não considerar explicitamente o valor do
dinheiro no tempo.

Fórmula Matemática:
Simples:
𝑃𝐵𝑆

∑ 𝐹𝐶𝑡 = 𝐼0

(1)

𝑡=0

Onde:
FC: é o fluxo de caixa no período;
t: é o período, normalmente em meses;
I0: é o valor do investimento inicial;
Após a realização dos cálculos do payback, a análise permite a decisão de aceitar ou rejeitar
o investimento.

Segundo Gitman & Zutter (2017)
a) Se o período de payback for menor que o período máximo aceitável de
recuperação de investimento, aceite o projeto.
b) Se o período de payback for maior que o período máximo aceitável de
recuperação de investimento, rejeite o projeto.
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2.5.3 Valor Presente Líquido
Segundo Castanheira (2016):
O Valor Presente Líquido (VPL), também conhecido como Valor Atual Líquido
(VAL), é uma fórmula matemático-financeira utilizada para determinar o valor
presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros estipulada
menos o custo do investimento inicial. Basicamente, é o cálculo de quanto os
futuros pagamentos, somados a um custo inicial, estariam valendo atualmente.
O VPL serve para analisar se um investimento deve ou não ser feito.

Em relação a outras abordagens, o VPL é muito mais sofisticado, por considerar o valor
dos investimentos em relação ao tempo.
Para Gitman & Zutter (2017)
Como o método do VPL considera o valor do dinheiro dos investidores no
tempo, é uma técnica mais sofisticada de orçamento de capital do que a
abordagem do payback. O método do VPL desconta os fluxos de caixa ao custo
de capital.

Fórmula Matemática:
𝑛

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝑡=1

𝐹𝐶𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

(2)

Onde:
FC: é o fluxo de caixa no período;
t: é o período, normalmente em meses;
n: é o tempo total do fluxo de caixa;
i: é custo do capital ou taxa de atratividade.
A análise do resultado deve ser interpretada assim:
Conforme Gitman & Zutter (2017)
a) Se o VPL for maior que $ 0, aceitar o projeto.
b) Se o VPL for menor que $ 0, rejeitar o projeto.
Se o VPL for maior que $ 0, a empresa obterá um retorno maior que seu custo
de capital. Tal fato deverá aumentar o valor de mercado da empresa e, portanto,
a riquezas de seus proprietários, em um montante equivalente ao VPL.

2.5.4 Taxa Interna de Retorno
A TIR é uma taxa de desconto que iguala o VPL de um possível investimento a $ 0 (isso
porque o valor presentes das entradas de caixa é igual ao investimento inicial). Refere-se à
taxa de retorno que a empresa obterá se investir no projeto e receber as entradas de caixa
previstas (Gitman & Zutter, 2017).
Para Castanheira (2016):
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A Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma taxa de desconto hipotética que, quando
aplicada em um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao
valor presente, sejam iguais aos dos retornos dos investimentos, também trazidos
ao valor atual.

Fórmula Matemática:
𝑛

𝑉𝑃𝐿 = 0 ∑
𝑡=1

𝑅𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

(3)

Onde:
FC: é o fluxo de caixa no período;
t: é o período, normalmente em meses;
n: é o tempo total do fluxo de caixa;
A TIR é a taxa que faz com que o VPL do fluxo de caixa do projeto seja igual a zero.
Para chegar a uma decisão devem ser considerados os seguintes critérios:
De acordo com Gitman & Zutter (2017)
a) Se a TIR for maior que o custo de capital, aceitar o projeto.
b) Se a TIR for menor que o custo de capital, rejeitar o projeto.
Esses critérios garantem que a empresa receba, pelo menos, o retorno exigido.
Esse resultado deve aumentar o valor de mercado da empresa e, portanto, a
riqueza de seus proprietários.

3

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para desenvolver o presente trabalho foi necessária a utilização de uma abordagem da
metodologia de pesquisa: “... é aquele conjunto de conhecimentos não padronizados
adotados pelo investigador, orientados por postura e atitudes críticas e adequados à
natureza de cada problema investigado. O que se aceita chamar de método científico é a
forma crítica de produzir o conhecimento científico”. (Köche, 2015, pág. 36)
Elaborar um conhecimento científico em perspectivas teóricas é possível ao se utilizar uma
abordagem da metodologia de pesquisa. O conhecimento científico é formado através das
perspectivas teóricas, como por exemplo, o positivismo, o interpretativíssimo, a
fenomenologia, o materialismo e a investigação crítica. Os dados coletados serão
analisados a luz dos métodos de pesquisas correspondentes. Ao escolher a epistemologia e
a perspectiva teórica, o pesquisador deve definir qual a metodologia de pesquisa que mais
irá contribuir nas análises de seu objetivo de investigação (Perovano 2016).
Os dados que irão contribuir na formulação do conhecimento científico são coletados
através da investigação científica, que fornecem o máximo de informações pertinentes ao
objeto de estudo.
Esse trabalho de pesquisa tem natureza aplicada, pois de acordo com o autor Köche (2015),
o conhecimento científico é o resultado de uma investigação realizada através de um
método científico. Manifesta-se não só apenas da necessidade de solucionar problemas de
ordem prática do cotidiano, mas também o anseio de prover as explicações sistemáticas
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que possam ser comprovadas e criticadas através de observações e da discussão
intersubjetiva.
O método escolhido para ser realizada a investigação deste trabalho é o estudo de caso,
utilizando pesquisa qualitativa, quantitativo e em alguns momentos poderão ser mistos.
Os resultados quantitativos serão demonstrados a partir da DFC, que contém uma série de
dados necessários para a realização do estudo de viabilidade econômica, contendo:
investimento inicial, tempo de duração do projeto, custos, despesas e receitas.
a) Investimento inicial: O investimento inicial é o recurso necessário para o início das
operações da futura empresa. Investimentos que poderão ser destinados para máquinas,
equipamentos, móveis e utensílios, são classificados como Ativo Permanente
Imobilizado, pois são direitos da empresa.
b) Tempo de duração do projeto: Na fase de planejamento do projeto, um dos fatores que
facilitam o acompanhamento de todas as fases é o tempo de duração do projeto. Ao ser
estipulado ele é um fator primordial no desenvolvimento das análises de viabilidade
principalmente o Payback, que calcula em quanto tempo ocorrerá o retorno total do
investimento.
c) Custos: Os custos são os gastos que estão ligados diretamente à produção, serviço ou à
atividade-fim de uma organização, como por exemplo: compra de matéria-prima,
pagamento de salários, contas de energia, entre outros.
d) Despesas: As Despesas são gastos que não estão ligados diretamente com o processo de
transformação ou produção dos bens, serviços e ou produtos, estão relacionadas aos
valores gastos com a estrutura e atividades administrativas e comerciais da mesma.
Exemplo: aluguel, salários e encargos, pró-labore, telefone, propaganda, impostos,
comissões de vendedores etc. Elas ainda são classificadas em fixas e variáveis.
e) Receitas: É o capital que é recebido sendo um direito, vindo das atividades da empresa.
Ou seja, são os valores que a sua organização ganha com a venda dos produtos, dos
serviços, das aplicações financeiras, das cobranças de direitos autorais e de imagem,
entre outros.
O estudo de caso tem o objetivo de esclarecer sobre um ou mais componentes de pesquisas,
com uma análise intensa, trabalhosa, abrangente e minuciosa, explorando situações do
cotidiano de pessoas e grupos ou circunstâncias que correspondam a fenômenos do
eventual estudo. Este método de pesquisa se consiste em uma investigação sensorial que
avalia um fenômeno contemporâneo no contexto ao qual está inserido, principalmente
quando a relação entre o fenômeno observado e o contexto não são diretamente definidos.
Para ser elaborado um estudo de caso consistente, pode ser adotada uma sequência de
etapas segundo o autor Yin (2014, pág. 225), conforme descrito abaixo:
1º Planejamento:
a) Descrever de forma analítica o caso e o contexto em profundidade.
b) Elaborar, organizar e descrever o as informações pertinentes ao objeto que se pretende
ser estudado, definindo a pergunta da pesquisa, sua hipótese, os objetivos e a
justificativa do estudo.
c) Construir o primeiro inventário das informações recolhidas.
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2º Análise:
a) Analisar as informações coletadas que apresentam coesão.
b) Elaborar o estudo de caso com os dados necessários e os métodos de pesquisas eleitos.
3º Análises Complementares e preparação do relatório final:
a) Coletar e filtrar as informações adicionais.
b) Analisar as informações adicionais.
c) Caso necessário desenvolver alternativas suplementares ou realizar a mudança de rumo,
relacionando o objetivo da pesquisa.
d) Elaborar o relatório de pesquisa.
4 COLETA DE DADOS
No intuito de realizar a análise de viabilidade econômica do investimento inicial, para se
tornar um franqueado do objeto de estudo, será necessária a coleta de alguns dados. Sendo
eles: i investimento inicial, ii tempo de duração do projeto, iii custos, iv despesas e v
receitas.
4.1 INVESTIMENTO INICIAL
Os valores referentes ao possível investimento para se tornar um franqueado foram
fornecido pela empresa estudada, com exceção dos valores de escritório, conforme a tabela
1:

MODELOS

INVESTIMENTO INICIAL

FAIXA

FRANQUIAS

UN.

1

Cond. Pequeno Porte 1

16 - 31

2

Cond. Pequeno Porte 2

3

Cond. Médio Porte 1

4

Cond. Médio Porte 2

5
6
7

TAXA DE
FRANQUIA

R$ 40.000,00

PACOTE DE
SERVIÇO
PRESTADO PELA
FRANQUEADORA

CAPITAL DE
GIRO

ESCRITÓRIO

TOTAL

R$ 88.100,00

R$ 100.000,00 R$ 12.500,00

R$ 240.600,00

32 - 47

R$ 80.000,00 R$ 130.100,00

R$ 200.000,00 R$ 12.500,00

R$ 422.600,00

48 - 63

R$ 120.000,00 R$ 174.500,00

R$ 300.000,00 R$ 14.700,00

R$ 609.200,00

64 - 79

R$ 160.000,00 R$ 232.600,00

R$ 400.000,00 R$ 14.700,00

R$ 807.300,00

Cond. Médio Porte 3

80 - 95

R$ 200.000,00 R$ 290.800,00

R$ 500.000,00 R$ 16.900,00 R$ 1.007.700,00

Cond. Grande Porte

96 - 191 R$ 240.000,00 R$ 347.300,00

R$ 600.000,00 R$ 16.900,00 R$ 1.204.200,00

Complexo Urbano

192 - 288 R$ 480.000,00 R$ 347.300,00 R$ 1.200.000,00 R$ 19.100,00 R$ 2.046.400,00

TABELA 1: Investimento Inicial
FONTE: Empresa estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria
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4.2 TEMPO DE DURAÇÃO DO PROJETO
Os períodos de duração dos projetos em relação ao modelo de franquia foram fornecidos
pela empresa estudada, conforme a tabela 2:

FAIXA

FRANQUIAS

UN.

DURAÇÃO DO PROJETO

1

Cond. Pequeno Porte 1

16 - 31

18 meses

2

Cond. Pequeno Porte 2

32 - 47

24 meses

3

Cond. Médio Porte 1

48 - 63

24 meses

4

Cond. Médio Porte 2

64 - 79

24 meses

5

Cond. Médio Porte 3

80 - 95

24 meses

6

Cond. Grande Porte

96 - 191

36 meses

7

Complexo Urbano

192 - 288

36 meses

TABELA 2: Tempo previsto do projeto
FONTE: Empresa estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria

4.3 CUSTOS
As margens percentuais dos custos pertinentes ao projeto foram fornecidas pela empresa
estudada, conforme a tabela 3:

Tipo
Fixo

Custo

%

Lote

13,04

Variável Obra

47,51

Variável Manutenção

0,48

Fixo

Permuta Física

1,25

Fixo

ITBI e Registro por conta da Incorporadora

2,63

Total

64,91
TABELA 3: Custos
FONTE: Empresa estudada (2020)
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ELABORAÇÃO: Própria
4.4 DESPESAS
As margens percentuais das despesas pertinentes ao projeto foram fornecidas pela empresa
estudada, conforme a tabela 4:

Tipo
Fixo
Variável
Fixo
Fixo
Fixo
Variável
Total

Despesas

%

Publicidade
Comissão
Taxa de Administração
Taxa de Incorporação ou franquia (sobre vendas)
Taxa de Incorporação ou royalties (sobre receitas)
Imposto de Renda e Contribuição Social

0,44
4,38
7,14
4,38
3,50
3,50
23,34

TABELA 4: Despesas
FONTE: Empresa estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria
4.5 RECEITAS
As receitas são o resultado da adição das margens percentuais mais o custo do projeto. Em
relação às vagas de estacionamento extra, utiliza-se o resultado da adição da margem
percentual ao custo de R$ 340,55 por m2, conforme informações fornecidas pela empresa
estudada, na tabela 5:

Área

Receita %

Apartamentos

150,00

Comercial

160,00

Vagas Extra Estacionamento

220,00

TABELA 5: Receitas
FONTE: Empresa estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria
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5 RESULTADOS OBTIDOS
O cenário analisado para a realização dos cálculos, é destinado ao programa Federal
MCMV, conforme mostrado na tabela 6:

Modelo de Franquia Faixa 1
Área dos Apartamentos
45
24 unid.
Área Comercial
45
4 unid.
Área Total dos Apartamentos 1080
R$ 2.888,00
Área Total Comercial
180
R$ 3.000,00
Área Permuta
90
12,5% da Receita
Total de Receita Bruta (Área Apto + Comercial) - Permuta =

1080
180
R$ 3.119.040,00
R$ 540.000,00
R$ 457.380,00
R$ 3.201.660,00

Total de Custos e Despesas (Custo com Obra + Despesas
Administrativas + Impostos) =

R$ 2.581.831,50

Receita Líquida (Receita Bruta - Custos e Despesas) =

R$

619.828,50

TABELA 6: Cenário Estudado
FONTE: Empresa Estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria
5.1 Demonstração do Fluxo de Caixa
A DFC do investimento da futura franquia contém: investimento inicial, período e receitas
(que podem sofrer mudanças, dependendo do fluxo de vendas), assinaturas de contratos e
repasses financeiros (conforme contrato das conclusões de cada etapa da obra) alienados à
instituição financeira, conforme mostrado no gráfico 3:

R$3.489,81
R$5.591,07
R$7.751,47
R$9.176,20
R$10.672,18
R$12.246,89

R$142.473,87

Fluxo de Caixa

R$90.965,39
R$28.939,69
R$31.041,39
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$19.558,94
R$97.395,73
R$97.395,73
R$81.158,88

R$208.835,65
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Gráfico 3: Fluxo de Caixa
FONTE: Empresa estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria
5.2 Resultados do Payback
O tempo de Payback para o cenário estudado ocorrerá no 31° mês. Assim, o investimento
se mostra de alto risco, pois, está predisposto a sofrer influências no seu micro e macro
ambiente, que possam atrasar o retorno. Os resultados são apresentados tabela 7.
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Payback
1
2
3
4
5
-R$ 41.120,63 -R$ 232.324,26 -R$ 263.444,89 -R$ 264.245,30 -R$ 266.646,55
6
7
8
9
10
-R$ 277.051,94 -R$ 273.562,13 -R$ 267.971,06 -R$ 260.219,59 -R$ 251.043,39
11
12
13
14
15
-R$ 240.371,21 -R$ 228.124,32 -R$ 312.763,89 -R$ 103.928,24 -R$ 184.249,52
16
17
18
19
-R$ 93.284,13 -R$ 64.344,43 -R$ 33.303,05 -R$ 13.744,10

R$

20
5.814,84

21
22
23
24
25
R$ 25.373,79 R$ 44.932,73 R$ 64.491,68 R$ 84.050,62 R$ 103.609,56
26
27
28
29
30
R$ 123.168,51 R$ 142.727,45 R$ 162.286,40 R$ 181.845,34 R$ 201.404,29
31
R$ 298.800,02

TABELA 7: Payback
FONTE: Empresa Estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria
5.3 Resultados do VPL
Ao realizar o cálculo do VPL do cenário estudado, utilizando a TMA (Taxa Mínima de
Atratividade) de 1% a.m., o investimento se mostrou viável, agregando valor, com um
resultado de R$ 172.091,44, conforme mostrado na tabela 8:
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ANO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

FAIR
-R$ 240.600,00
-R$ 41.120,63
-R$ 191.203,63
-R$ 31.120,63
-R$ 800,42
-R$ 2.401,25
-R$ 10.405,40
R$ 3.489,81
R$ 5.591,07
R$ 7.751,47
R$ 9.176,20
R$ 10.672,18
R$ 12.246,89
-R$ 84.639,57
R$ 208.835,65
-R$ 80.321,27
R$ 90.965,39
R$ 28.939,69
R$ 31.041,39
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 19.558,94
R$ 97.395,73
R$ 97.395,73
R$ 81.158,88
R$ 0,00
R$ 142.473,87

DEPRECIAÇÃO
_
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33
R$ 208,33

VALOR CONTÁBIL
R$ 240.600,00
R$ 240.391,67
R$ 240.183,34
R$ 239.975,01
R$ 239.766,68
R$ 239.558,35
R$ 239.350,02
R$ 239.141,69
R$ 238.933,36
R$ 238.725,03
R$ 238.516,70
R$ 238.308,37
R$ 238.100,04
R$ 237.891,71
R$ 237.683,38
R$ 237.475,05
R$ 237.266,72
R$ 237.058,39
R$ 236.850,06
R$ 236.641,73
R$ 236.433,40
R$ 236.225,07
R$ 236.016,74
R$ 235.808,41
R$ 235.600,08
R$ 235.391,75
R$ 235.183,42
R$ 234.975,09
R$ 234.766,76
R$ 234.558,43
R$ 234.350,10
R$ 234.141,77
R$ 233.933,44
R$ 233.725,11
R$ 233.516,78
R$ 233.308,45

LUCRO TRIBUTADO
_
-R$ 41.328,96
-R$ 191.411,96
-R$ 31.328,96
-R$ 1.008,75
-R$ 2.609,58
-R$ 10.613,73
R$ 3.281,48
R$ 5.382,74
R$ 7.543,14
R$ 8.967,87
R$ 10.463,85
R$ 12.038,56
-R$ 84.847,90
R$ 208.627,32
-R$ 80.529,60
R$ 90.757,06
R$ 28.731,36
R$ 30.833,06
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 19.350,61
R$ 97.187,40
R$ 97.187,40
R$ 80.950,55
-R$ 208,33
-R$ 91.042,91

IR
-R$ 1.653,16
-R$ 7.656,48
-R$ 1.253,16
-R$ 40,35
-R$ 104,38
-R$ 424,55
R$ 131,26
R$ 215,31
R$ 301,73
R$ 358,71
R$ 418,55
R$ 481,54
-R$ 3.393,92
R$ 8.345,09
-R$ 3.221,18
R$ 3.630,28
R$ 1.149,25
R$ 1.233,32
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 774,02
R$ 3.887,50
R$ 3.887,50
R$ 3.238,02
-R$ 8,33
-R$ 3.641,72

FDIR
-R$ 240.600,00
-R$ 39.467,47
-R$ 183.547,15
-R$ 29.867,47
-R$ 760,07
-R$ 2.296,86
-R$ 9.980,85
R$ 3.358,55
R$ 5.375,76
R$ 7.449,74
R$ 8.817,49
R$ 10.253,63
R$ 11.765,35
-R$ 81.245,66
R$ 200.490,55
-R$ 77.100,09
R$ 87.335,11
R$ 27.790,44
R$ 29.808,07
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 18.784,92
R$ 93.508,24
R$ 93.508,24
R$ 77.920,86
R$ 8,33
R$ 146.115,59

VPL =

R$ 172.091,44

TABELA 8: VPL
FONTE: Empresa Estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria

5.4 Resultados da TIR
Ao se calcular a rentabilidade do investimento (TIR), o resultado encontrado foi de 2,27%
ao mês, sendo assim o investimento/projeto é viável, pois a TIR é maior que a TMA com
valor de 1% ao mês. Conforme tabela 9:
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TIR
Investimento inicial =

R$ 240.600,00

Período =

1
-R$ 39.467,47
8
R$ 5.375,76
15
-R$ 77.100,09
22
R$ 18.784,92
29
R$ 18.784,92

3
4
-R$ 29.867,47 -R$ 760,07
10
11
R$ 8.817,49
R$ 10.253,63
17
18
R$ 27.790,44 R$ 29.808,07
24
25
R$ 18.784,92 R$ 18.784,92
31
32
R$ 93.508,24 R$ 93.508,24
Resultado da TIR =

35 meses

Receitas

2
-R$ 183.547,15
9
R$ 7.449,74
16
R$ 87.335,11
23
R$ 18.784,92
30
R$ 18.784,92

5
-R$ 2.296,86
12
R$ 11.765,35
19
R$ 18.784,92
26
R$ 18.784,92
33
R$ 77.920,86
2,27%

6
-R$ 9.980,85
13
-R$ 81.245,66
20
R$ 18.784,92
27
R$ 18.784,92
34
R$ 8,33

7
R$ 3.358,55
14
R$ 200.490,55
21
R$ 18.784,92
28
R$ 18.784,92
35
R$ 146.115,59

TABELA 9: TIR
FONTE: Empresa Estudada (2020)
ELABORAÇÃO: Própria
5.5 Resultados da Análise de Mercado
Para alcançar mais assertividade na escolha do novo investimento, deve-se considerar não
só os cálculos financeiros, mas também a análise de mercado. Portanto, foi realizada uma
análise do mercado da construção civil, apresentando as dificuldades de se investir na
indústria da construção civil e o cenário atual.
5.5.1 Principais Dificuldades deste Investimento
O setor mesmo sendo altamente rentável quando bem gerido e maduro no contexto
histórico, sendo necessário para a manutenção da sociedade, possui diversos aspectos que
dificultam os resultados do empreendimento. Alguns dos mais relevantes são:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Know-how e Expertise para atual no segmento;
Aderência a novas práticas contemporâneas de gestão;
Viabilidade de adquirir e incorporar novas tecnologias ao processo produtivo;
Capacitação de mão de obra em todos os níveis hierárquicos;
Baixo investimento em Marketing;
Alto nível de Turnover;
Alto valor de investimento e fluxo de caixa coerente ao projeto;
Suscetível a mudanças externas;
Alta concorrência em alguns níveis do segmento.

Diante disso, é necessário que o gestor do projeto adote medidas de controle para cada
dificuldade observada e indicada durante a realização do escopo do mesmo, de forma que
se possa alcançar a conclusão do projeto. Se essas dificuldades são ignoradas, há um
elevado risco no investimento.
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5.5.2 Cenário Atual da Construção Civil
Segundo a CBIC (2020), o número de novos contratos imobiliários até o mês de agosto
desse ano supera proporcionalmente os financiamentos imobiliários com recursos do FGTS
e da poupança SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) de anos anteriores,
conforme o gráfico abaixo:

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM RECURSOS DO FGTS E DA POUPANÇA SBPE
Ano

Período

2017

FGTS

SBPE

Nº de unidades

Valores Contratados

Nº de unidades

Valores Contratados

Jan - Dez

457.736

R$ 54.628.364.954,00

175.619

R$ 43.149.107.952,00

2018

Jan - Dez

476.392

R$ 57.443.617.587,00

228.380

R$ 57.387.244.154,00

2019

Jan - Dez

463.411

R$ 56.082.689.064,00

297.961

R$ 78.701.559.711,00

2020

Jan - Ago

308.044

R$ 35.917.678.562,00

237.020

R$ 65.890.536.590,00

TABELA 10: Financiamentos com FGTS e SBPE
FONTE: CBIC
ELABORAÇÃO: Própria

Segundo o IBGE, mesmo com uma queda de 9,7 % do PIB (Produto Interno Bruto)
nacional no segundo trimestre de 2020 em relação ao ano anterior, e sob os efeitos da
pandemia do COVID-19 e do isolamento social, o setor da indústria da construção civil
teve queda de 5,7% comparado ao trimestre do ano passado. Contudo as atividades
imobiliárias tiveram alta de 0,5% em relação ao trimestre anterior e crescimento de 1,4%
no PIB nacional.
Segundo Eduardo Zaidan (2020),
A queda do PIB da construção no segundo trimestre foi causada, principalmente,
pela diminuição da ocupação informal e do consumo de materiais. Ele acredita
em resultados mais positivos no terceiro trimestre do ano, em consequência da
retomada da ocupação e do consumo de materiais, alavancado pelo auxílio
emergencial.

Ao se analisar esses resultados do setor no primeiro trimestre de 2020, é perceptível que o
a indústria da construção civil voltou a se aquecer de forma tímida levando em
consideração o cenário não só nacional, mas também mundial devido pressões
socioeconômicas geradas pela pandemia.
Uma outra intervenção do governo nacional foi a criação de uma Medida Provisória (MP)
996/2020, publicado no Diário Oficial da União no dia 26 de agosto de 2020, que cria o
programa habitacional Casa Verde Amarela. Trata-se de uma reformulação do programa
nacional Minha Casa, Minha Vida, que pretende atender 1,6 milhão de famílias de baixa
renda, utilizando o financiamento habitacional até o ano de 2024. Os recursos a serem
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utilizados serão o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), o Fundo de
Arrendamento Social (FAR), o Fundo de Desenvolvimento Social e o Fundo de Garantia
de tempo de Serviço, entre outros. Este novo programa irá proporcionar um incremento de
350 mil residências a mais que o programa atual.
Através das medidas adotadas pelo Governo Nacional, para recuar a queda do PIP e trazer
estabilidade econômica em todos os setores, com diminuição de impostos, liberação do
auxílio emergencial aos empresários e aos cidadãos que se enquadram ao programa e com
a medida provisória do programa Casa Verde Amarela, que irá prospectar forte crescimento
ao setor. A indústria da construção civil demonstra mais estabilidade econômica
comparado a outros setores, gerando novos empregos formais e informais, mais oferta final
de novos imóveis e com projeção de crescimento e novas oportunidades. O futuro
investidor irá enfrentar grandes desafios, mas é provável de acordo com os indicadores que
ao aplicar recursos financeiro em um projeto na construção civil será vantajoso.
CONCLUSÃO
Esse trabalho procedeu à análise de viabilidade econômica do investimento para se tornar
franqueado de uma incorporadora imobiliária, que modificou sua estratégia de mercado,
para se tornar a primeira franqueadora do Brasil em sua área de atuação. O estudo mostrase relevante para investidores em busca de oportunidades de negócios, por apresentar
viabilidade e riscos relativamente pequenos. Além disso, os projetos da indústria da
construção civil, que representa 6,2% do PIB do país e movimenta em torno de R$ 1trilhão
ao ano, beneficia seus stakeholders e uma densa cadeia de fornecedores de suprimentos
(materiais de construção, aquisição ou aluguel de máquinas e equipamentos de construção,
serviços de manutenções, empreiteiros entre outros).
A fim de se alcançar os objetivos propostos, utilizou-se uma abordagem quantitativa
através de cálculos financeiros e também qualitativos diante da análise de mercado. A
análise de viabilidade se procedeu com a aplicação dos métodos do Payback, do VPL e da
TIR. Também se realizou a análise do mercado de construção civil e o seu comportamento
diante do cenário socioeconômico nacional, para apresentar esse segmento de mercado e
os desafios deste empreendimento.
A partir da análise quantitativa foi possível constatar que executar o investimento para se
tornar franqueado da incorporadora em questão é viável, considerando os resultados do
VPL e da TIR. Ao analisar o Payback do investimento é possível perceber o risco envolvido
no investimento, uma vez que o setor da construção civil é predisposto a modificações no
ambiente micro e macro em seu entorno. A análise de mercado se apresenta favorável para
novos empreendedores, desde que sejam planejadas medidas de controle das dificuldades
do empreendimento e da execução do projeto. O comportamento do setor se mostra em
fase de estabilidade e é esperada a retomada das atividades, mesmo em meio a pandemia e
isolamento social, em função do déficit de moradia nacional e da taxa básica de juros em
seu patamar de mínima histórica. Outro fator relevante no caso da empresa estudada é o
programa de capacitação para novos empreendedores ingressantes e suas respectivas
equipes, desenvolvido a partir do know-how e expertise adquiridos através da maturidade
da empresa e de seu CEO fundador.
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RESUMO

A quarta revolução industrial trouxe consigo diversos conceitos de otimização de trabalho e
criação de métodos que padronizou e sempre garantiu o máximo de eficiência das operações.
Diante desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral diminuir a quantidade se
setup através da aplicação da pesquisa operacional, com a criação de um algoritmo que realizou
todo o sequenciamento de produção, levando em consideração as características técnicas de cada
produto, de modo que garantiu uma quantidade mínima de setup, um melhor fluxo de ferramentas e
aumento de produtividade. O estudo foi realizado em uma empresa automobilística multinacional
que no ano de 2018, apontou como principal indicador de perdas o tempo excessivo gasto com setup
no setor de preparação. Foram abordados métodos de priorização de máquinas em um parque
industrial com mais de 50 máquinas de acordo com a maior relação mix de produtos e produção.
Foram também empregados métodos para mapeamento de setup utilizando o algoritmo VBA como
ferramenta para execução dos cálculos, onde é realizada toda uma verificação de cada característica
de produto que foi programado. De posse de tais informações, foi proposto um método que
aumentou, ao longo de 10 semanas, a disponibilidade do equipamento prioridade do parque
industrial em 5% com ganhos financeiros próximos a R$20.000 no período. O mesmo trabalho se
estende também para todo o parque de máquinas, bem como outros processos na empresa que
contam com alto mix de produção.
Palavras chave: Pesquisa Operacional. Redução de setup. Sequenciamento.

ABSTRACT
The fourth industrial revolution brought with it several concepts of work optimization and
creation of methods that standardized and always guaranteed maximum efficiency of
operations. Given this context, the present work had the general objective of decreasing the
quantity set up through the application of operational research, with the creation of an algorithm
that performed the entire production sequencing, taking into account the technical
characteristics of each product, so that ensured a minimum amount of setup, a better flow of
tools and increased productivity. The study was carried out in a multinational automobile
company that, in 2018, pointed out the excessive time spent on setup in the preparation sector
as the main indicator of losses. Methods for prioritizing machines were covered in an industrial
park with more than 50 machines according to the highest product mix and production ratio.
Methods for mapping setup were also used using the VBA algorithm as a tool to perform the
calculations, where a complete verification of each product characteristic that was programmed
is performed. With this information in mind, a method was proposed that increased, over 10
weeks, the availability of priority equipment in the industrial park by 5% with financial gains
close to R $ 20,000 in the period. The same work also extends to the entire machine park, as
well as other processes in the company that have a high production mix.
Keywords: Operational Research. Setup reduction. Sequencing.

LISTA DE TABELAS
Tabela 1- Mix de Produção

25

Tabela 2- Avaliação de Mix e Demanda por máquina

26

Tabela 3- Exemplo de terminais

27

Tabela 4- Tipos de setup

29

Tabela 5- Sequenciamento atual

30

Tabela 6- Demanda PCP (abril a junho de 2020)

30

Tabela 7- Análise do tempo de setup

31

Tabela 8- Tempos de setup

32

Tabela 9- Resultados obtidos com novo sequenciamento

41

LISTA DE QUADROS
Quadro 1- Tabela de direcionamento

24

Quadro 2- Sequenciamento de acordo com os selos

38

Quadro 3- Sequenciamento atual

28

Quadro 4- Prioridade de terminais método 1

36

Quadro 5- Prioridade de grupos de ferramentas método 2

36

Quadro 6- Sequenciamento de produção método 1

37

Quadro 7- Sequenciamento de produção método 2

38

Quadro 8- Sequenciamento de produção método 3

39

Quadro 9- Sequenciamento de produção método 4

40

Quadro 10- Sequenciamento final

40

LISTA DE ABREVIATURAS
PO – Pesquisa Operacional
SOBRAPO – Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
GM – General Motors VW – Volkswagen
JD – Jonh Deere
BOM – Bil Of Material
LV – Lith veículos
CV – Comercial Veículos
OP – Ordem de Produção
PCL – Planejamento e Controle Logístico
VBA – Visual Basic for Applications
PCP – Planejamento e Controle da Produção

LISTA DE FIGURAS
Figura 1- Symix completo, com cabo, terminal e selo

19

Figura 2- Tipos de bitola para diferentes terminais que compôem o chicote elétrico

20

Figura 3- Guia das máquinas utilizado como critério para direcionamento de cada
equipamento

21

Figura 4- Diferentes tipos de terminais

21

Figura 5- Mini aplicador utilizado para climpar terminais

22

Figura 6- Diferentes tipos de selos utilizados para selar circuitos

22

Figura 7- Sequência de fluxo de informações

23

Figura 8- Curva AVC – Mix de Produção

25

Figura 19- Avaliação para determinar necessidade de setup

27

Figura 10- Relação Downtime x Runtime

32

Figura 11- Lógica referência de sequência e organizar circuitos

33

Figura 12- Lógica sequenciar e tipos de setup

34

Figura 13- Lógica tempo de setup

34

Figura 14- Lógica tempo de setup por período

34

Figura 15- Lógica tempo de setup total

35

Figura 16- Relação Downtime x Runtime após novo sequenciamento

41

Figura 17- Runtime antes e depois

42

Figura 18- Capacidade produtiva semanal antes e depois

43

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 12
1.1 OBJETIVOS ................................................................................................................ 12
1.2 JUSTIFICATIVA ........................................................................................................ 13
2 REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................... 13
2.1 PESQUISA OPERACIONAL ........................................................................................ 13
2.2 PCP E SEQUENCIAMENTO........................................................................................ 14
2.3 MÉTODO COMPUTACIONAL ................................................................................... 15
2.4 EXCEL-VBA ................................................................................................................ 16
3 METODOLOGIA ........................................................................................................... 17
4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO ................................................................... 18
4.1 OBJETO DE ESTUDO.................................................................................................. 18
4.1.1 CONTEXTO DO PROCESSO.................................................................................... 18
4.2 PROCESSO PRODUTIVO............................................................................................ 20
4.2.1 CABOS ...................................................................................................................... 20
4.2.2 TERMINAIS .............................................................................................................. 21
4.2.3 SELOS........................................................................................................................ 22
4.3 MAPEAMENTO DO PROCESSO ................................................................................ 23
4.4 COLETA DE DADOS ................................................................................................... 24
4.4.1 TIPOS DE SETUP ...................................................................................................... 29
4.4.2 SEQUENCIAMENTO ................................................................................................ 29
4.4.3 ANÁLISE DE DADOS – MÁQUINA PRIORIDADE ................................................ 30
4.4.4 ANÁLISE DE SETUP ................................................................................................ 31
4.4.5 SEQUÊNCIA DE SETUP ........................................................................................... 33
4.5 SOLUÇÃO .................................................................................................................... 35
4.6 MELHORIA .................................................................................................................. 42
5 CONCLUSÃO ................................................................................................................ 43
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 45
APÊNDICE A .................................................................................................................... 47

12

1 INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais comum a aplicação de modelos
matemáticos para resolução de problemas nos mais variados segmentos, desde problemas
logísticos, em otimização de rotas, mix de processo, operações e composição de produtos, até
melhorias de serviços e redução em tempos de espera.
A pesquisa operacional, de modo geral, vai diretamente de encontro com a constante
evolução dos conceitos de otimização dos recursos e busca contínua pela melhoria de
processos e sistemas atualmente em todo o mundo. Cientes de que os recursos são escassos
e é necessário cada vez mais a otimização dos mesmos, tem-se popularizado o uso de tal
metodologia, que, apesar de estar muitas vezes atrelada ao aumento do lucro, também possui
uma grande relevância na redução de recursos, sejam eles de insumos de produção, matériaprima, gastos com energia e recursos naturais em produção de grande escala. Através de
modelos matemáticos, esse método auxilia na otimização de vários problemas e pode ser
aplicado a vários contextos.
Diante desse cenário de desenvolvimento sustentável, foi fundada no Brasil em 1969 a
Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), que reúne profissionais da área e
desde então, essa metodologia vem crescendo com o tempo e aumentando o campo de
aplicação.
A partir desta monografia, foi proposto um problema real para estudo e
posteriormente, uma proposição de melhoria em uma empresa objeto de estudo no Sul de
Minas Gerais.
1.1 OBJETIVOS
O objetivo geral dessa pesquisa é a redução dos tempos de setup através da aplicação
da pesquisa operacional, que irá apontar qual a melhor sequência de produção para a redução
da quantidade de setup de máquinas.
Foram delimitados três objetivos específicos para a presente monografia, dentre as
quais:
1. Reduzir a quantidade de setups de máquinas.
2. Otimizar fluxo de ferramentais.
3. Aumento dos indicadores de produtividade das máquinas de corte.
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1.2 JUSTIFICATIVA
Uma pesquisa realizada por pelo Fórum econômico mundial (LAUREANT, 2018)
aponta que a eminente disseminação da quarta revolução industrial e a consequente
substituição de mão de obra técnica por máquinas automáticas gera uma demanda grande das
empresas em profissionais especialistas em resolução de problemas complexos. Diante disso,
a pesquisa operacional (PO), uma metodologia que faz abordagem de algoritmos, modelos
matemáticos e lógica de programação, aparece como uma excelente alternativa para empresas
e negócios que procuram por um diferencial competitivo.
A POtem uma vasta área de aplicação, podendo ser usado desde comércio e varejo
até serviços e indústria, fazendo uso de diversas metodologias, além de uma grande vantagem
de trabalhar com variáveis quantitativas e qualitativas para comprovar a eficácia de suas
aplicações, fazendo uso de modelos matemáticos como uma área relevante de exatas para
tomada de decisões. Porém, mesmo diante de toda essa vantagem, são escassos no mercado
profissionais aptos a desenvolver e implementar projetos de PO para otimização de respostas
de interesse por meio da utilização inteligente de recursos.
A nível organizacional, é importante representar a relevância desse trabalho, visto que
o mesmo será desenvolvido em um setor de máquinas automáticas que atendem à projetos de
grandes montadoras no mundo todo e que, no ano de 2018, apontou como principal indicador
de downtime o setup. O estudo de caso, quando aplicado, irá proporcionar à empresa um novo
método de sequenciamento de produção, que possibilite o teste de todas variáveis possíveis
e indicar qual o sequenciamento que terá a menor quantidade de setup possível, impactando
diretamente na diminuição das perdas produtivas e consequente aumento de produtividade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 PESQUISA OPERACIONAL
De acordo com Hillier e Liberman (2016), o termo Pesquisa Operacional (PO) nasceu
na Segunda Guerra Mundial quando o comando militar, britânico e norte-americano,
solicitou numerosos cientistas para aplicar a abordagem científica a fim de solucionar
dificuldades táticas e estratégicas. Essa ferramenta foi elaborada para resolver problemas de
recursos em operações militares, mas atualmente, a PO evolucionou muito com modelos
matemáticos adequados para resolver problemas variados e complexos.
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Diante da necessidade de melhoria contínua no ambiente empresarial, as empresas
estão em constante busca por ferramentas capazes de auxiliar na tomada de decisão e análise
de problemas com o objetivo de aumentar a produtividade e lucratividade de um negócio.
Uma dessas ferramentas é a pesquisa operacional.
Como o próprio nome indica, a pesquisa operacional envolve "pesquisa sobre
operações". Assim, a pesquisa operacional é aplicada a problemas que envolvem como
conduzir e coordenar operações dentro de uma organização. Portanto, a amplitude de
aplicação é extraordinariamente ampla (HILLIER; LIBERMAN, 2016).
Uma de suas aplicações está na otimização de rotas e entregas. Em um processo
produtivo ela pode ser usada para balanceamento de linhas. Para processos com alta
variedade de produtos e com produção empurrada, onde a empresa “empurra” a demanda
para o mercado, a pesquisa operacional pode auxiliar demonstrando a quantidade ideal a ser
fabricada de cada produto para maximizar os lucros.
Presentemente, utilizam-se diversos modelos para solucionar problemas de pesquisa
operacional. Geralmente se dividem em modelos estocásticos, que fazem uso de variáveis
aleatórias e modelos determinísticos, modelos que em suas formulações não fazem uso de
variáveis aleatórias. Um exemplo comum de modelos estocásticos é a teoria das filas. Já de
modelos determinísticos seria a programação linear (BELFIORE; FÁVERO, 2013).
A PO é vastamente utilizada em distintas áreas do conhecimento como agricultura,
finanças, marketing, meio ambiente e, em específico, na engenharia de produção, que aplica
muito esse recurso para entender as propriedades de sistemas complexos de modelos
matemáticos para o desenvolvimento de simulações, as quais incidem em múltiplos métodos
de resolução a procura da solução ótima (BARBOSA, 2015).
2.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP)
O Planejamento e Controle da Produção (PCP) originou-se do desenvolvimento de
técnicas isoladas para solucionar problemas específicos da linha de produção. Ao longo do
tempo, essas técnicas foram integradas de forma sistêmica, criando uma estrutura hierárquica
de decisões (GUERRINI; BELHOT; JÚNIOR; 2019).
O propósito do PCP é, segundo Slack, Chambers e Johnston (2002), garantir que o
processo de produção seja realizado de forma eficaz e eficiente e produzir produtos e serviços
de acordo com as necessidades do consumidor. Um controle eficiênte de PCP trás ganhos
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significativos para a empresa, desde financeiros e/ou cumprimento de prazos de produção e
entrega de produtos fabricados.
Já o sequenciamento de produção, que está totalmente relacionado ao PCP, proporciona
um melhor aproveitamento do tempo de produção e da disponibilidade entre a relação mão-deobra e máquina. O setup em excesso, por exemplo é resultado de um mal sequenciamento da
produção e isso impacta em tempos improdutivos que afetarão o processo.
Segundo Correa et al. (2006), O sequenciamento da produção inclui a determinação de
quais atividades de produção detalhadas (ou ordens de produção) devem ser realizadas, quando
(hora de início ou prioridade na fila) e quais recursos (matérias-primas, máquinas, operadores,
ferramentas, etc. são usados).
Essa sequência pode ser definida utilizando pesquisa operacional, uma vez que todo
processo possui restrições e peculiaridades que podem ser atribuídas como restrições do
processo. Como atualmente existem sistemas para fazer a programação da produção, também
existem métodos computacionais para fazer o sequenciamento dos mesmos usando a PO.
2.3 MÉTODO COMPUTACIONAL
O suplemento Solver, contido no software Microsoft Excel®, é um software utilizado
para problemas de programação linear.
Conforme Lachtermacher (2009), até o final do século XX, os estudos de casos de
pesquisa operacional vinham acompanhados de uma grande dificuldade para a
implementação, dada a complexidade de certos problemas decorrentes do grande mix de
variáveis que os envolviam. Diante desse contexto, o surgimento das planilhas eletrônicas e
sua crescente utilização tiveram relação direta com a aplicação da pesquisa operacional, que
se tornou mais popular, e que se deve muito ao emprego de Solver, que realizam as mesmas
análises que outrora era realizado manualmente.
A citada difusão da pesquisa operacional se deu graças ao aprimoramento dos
computadores e laptops, que contribuíram muito com a análise de decisões, conforme
Andrade (2014).
O Solver, ferramenta do Microsoft Excel®, conta com uma sistemática bem definida
para utilização da ferramenta na solução de problemas. Tal diretriz, basicamente, consiste em
inserir os parâmetros do problema, como as restrições e a função objetivo. É importante
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enfatizar que, para que a solução proposta seja confiável e viável, é primordial que os dados
de entrada sejam o mais confiáveis e assertivos possíveis.
O método Evolutionary parte de mesmo conceito da utilização do Solver, porém se
difere da abordagem padrão ao lidar com um problema de programação não linear. Enquanto
o Solver parte do princípio de que uma única solução é viável na concepção de um problema
linear, o Evolutionary parte do princípio de gerar, aleatoriamente, um grande conjunto de
soluções candidatas, chamado de população, segundo Hillier e Lieberman (2016). Ao longo
de todo o processo de resolução, o Evolutionary Solver mantém o controle de toda a
população de soluções candidatas.
O Evolutionary é um algoritmo genético que cria uma grande quantidade de soluções
que indicam os mais variados resultados, de modo a promover novas soluções a partir das
possibilidades envolvidas no sistema. Essas novas possibilidades carregam consigo os
“códigos genéticos”, bem como as mutações das possibilidades anteriores, resultando em
várias gerações de soluções, das quais muitas nascem e muitas outras morrem, seguindo o
princípio de que “as mais fortes” (ou as melhores ou ótimas) sobrevivem. Como resultado,
somente as melhores soluções sobrevivem no final, sendo a última considerada ótima e que
deve ser utilizada.
Reis et al. (2019) fizeram uso do software lingo para maximização dos lucros em uma
panificadora de pequeno porte. Para a modelagem do estudo, levou em consideração
conceitos de margem de contribuição, capacidade de atendimento de demanda, capacidade
de fabricação e capacidade da mão de obra realizar as atividades manuais. Foi definido,
através dos conceitos, restrições que, quando inseridas no software lingo, retornou com a
quantidade ideal de produção de cada produto para a máxima obtenção do lucro.

2.4 EXCEL-VBA
VBA é um acrônimo para "Visual Basic for Applications" que, em suma, permite aos
usuários aplicar certas funções de programação a documentos do Microsoft Office. No caso
específico do Excel, o uso do VBA permite que a planilha obtenha várias possibilidades de
forma controlada, realize cálculos e automatize determinados processos de edição. Geralmente,
o VBA é uma ferramenta avançada do Office, que permite aos usuários gerenciar grandes pastas
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de trabalho e planilhas de forma mais racional (GREEN, 2007).
Essa ferramenta, do ponto de vista da pesquisa operacional, permite elaborar lógicas
de programação para realizar tarefas de forma automatizada e com base em raciocínio lógico
por parte do usuário. Uma vez criada, essas lógicas são denominadas Macro.
Uma Macro nada mais é do que um algoritmo criado na linguagem mencionada acima.
Essas Macros geralmente possuem baixo tempo de processamento e alto grau de eficiência,
visto que podem fazer em segundos, tarefas que demorariam horas.

3 METODOLOGIA
Este capítulo apresenta a classificação da pesquisa, abordagem, objetivo e método de
pesquisa utilizado.
A monografia foi classificada seguindo os tipos de pesquisa citados por Miguel et al
(2014), nas quais o autor apresenta critérios para caracterização de uma pesquisa científica:
natureza, objetivos, abordagem e método.
Portanto, a presente pesquisa é definida como de natureza aplicada, ou seja, se
caracteriza por interesses utilitários que apontam resultados reais ou

empregados

prontamente na solução de problemas que acontecem na realidade (APPOLINÁRIO, 2006).
Em relação aos objetivos, a pesquisa é explicativa pois visa identificar fatores que produzem
ou colaboram para a ocorrência do problema estudado. Já a abordagem determinada foi a
quantitativa pois requer o uso de modelos matemáticos, técnicas estatísticas para o estudo,
análise e conclusão. Nessa abordagem, os métodos existentes são survey, experimento,
modelagem e simulação, estudo de caso, pesquisa-ação, entre outros (MIGUEL et al, 2014.
Por se tratar de PO, a modelagem e simulação faz parte da pesquisa e do tema do
trabalho, entretanto, o método utilizado se refere a um estudo de caso aplicado, ou seja,
envolve o estudo intenso e coleta de dados de um objeto de estudo, permitindo amplo
conhecimento e detalhamento do mesmo. Segundo Milhomem et al. (2015) o estudo de caso
é uma tática baseada na experiência e na observação de um certo assunto. Trata-se da
averiguação de um acontecimento dentro da situação na vida real.
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
4.1 OBJETO DE ESTUDO

O estudo foi realizado em uma empresa multinacional americana do segmento
automobilístico.
O processo de fabricação da empresa se divide basicamente em duas partes: montagem
e o processo de preparação, que por sua vez possuem diversas ramificações, porém, para a
presente monografia, o foco deve ser dado na segunda subdivisão citada, ou seja, no processo
de preparação, nomeada pelas diretrizes da empresa como processo de Lead Prep. (preparação
de cabos).
O processo de preparação de cabos faz uso de diversos equipamentos para efetuar
diferentes processos relacionados aos cabos a fim de atender aos requisitos dos clientes, dentre
os quais equipamentos de prensas manuais, máquinas de corte e crimpagem, esteiras,
equipamentos de solda, máquinas de soldas de terminais ultrassônicos, dentre outros. Os
equipamentos focos do objeto de estudo abordado pelo presente trabalho são as máquinas de
cortes, que concentram a maior parte dos tempos improdutivos.
O estudo de otimização de setup se dá através do mapeamento dos processos e operações
afim de otimizar os fluxos de ferramentais em um parque de máquinas. Esse parque de
máquinas conta atualmente com 60 máquinas que atendem a todos os clientes da empresa.
O processo, os insumos e todas as informações pertinentes a este trabalho e ao objeto
de estudo em questão estarão mais detalhados na seção 4.1.1.
4.1.1- Contexto do Processo
Os chicotes eletrônicos, produto da empresa objeto de estudo, possuem como uma das
principais partes os circuitos, que por sua vez possuem terminais e selos. Essa junção dos três
componentes citados leva como termo técnico, estabelecido para fins de definição de Bill of
Material (BOM), de symix. O resultado da junção dos componentes é ilustrado na Figura 1. O
Symix nada mais é que um código de 8 dígitos que é dado para cada circuito que compõe aquele
determinado chicote, usado para fins de consulta de estoque, avaliação de componentes
envolvidos na produção daquele determinado componente e também para direcionar onde
deverá ser realizado aquele subprocesso e onde deverá ser disposto (locação física) para
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aguardar que as linhas de produção puxem esse componente (conforme sistema de Kanban
utilizado pela indústria atualmente).

Figura 1- Symix completo, com cabo, terminal e selo.
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa

O parque do corte é dividido até então em três partes, denominados como Corte 01,
Corte 02 e Corte 03. Todos os parques foram definidos por critérios de características de
equipamentos. Sendo assim, surge como um primeiro critério de avaliação para direcionar onde
deverá ser cortado cada circuito.
Esses parques possuem uma outra subdivisão denominada como LV (itens de alto
volume) e CV (itens de baixo volume). As principais diferenças dessas duas subdivisões estão
no método de produção utilizado para determinar a programação da mesma, de modo que itens
que fazem parte da classe de LV se enquadram no sistema de produção kanban (denominado
assim pelo método como a produção é puxada pelo que a linha de montagem requer pelo
apontamento de necessidades após o uso de circuitos que estão dispostos em pagodas). Esses
kanbans podem ser programados por dia, por turno, a cada 4 horas ou conforme necessidade da
linha de montagem que irá necessitar do Symix.
Já os itens classificados como CV se tratam dos itens de baixo volume que trabalham
em OP (ordem de produção) semanal, ou seja, as ordens de produção requeridas são
padronizadas como semanais, afim de justamente aproveitar o máximo de cada ferramenta e
diminuir a quantidade de setup de todas as máquinas decorrente do baixo volume de cada
componente e alto mix de ferramentais.
É importante também na contextualização do processo que fique claro o conceito de
sequenciamento de setups em questão. O departamento de Engenharia de Processos é

20
responsável por dar a carga do Symix em sua respectiva máquina. Porém, ao estar direcionado,
é possível consultar uma lista de diferentes Symix que podem ser cortados naquela determinada
máquina conforme ordem requerida por PCL, sendo também de responsabilidade do analista
de processos determinar qual a ordem que deve ser cortado aquele determinado circuito para
garantir o máximo de redução de setup. Para isso, o analista consulta uma macro onde estão
dispostos todos os circuitos direcionados para o corte onde o mesmo filtra os circuitos da
máquina que ele deseja revisar o sequenciamento e encontrar, conforme critérios de redução de
setup, após qual Symix o novo lead deverá ser cortado afim de reduzir perdas de setup.
4.2- PROCESSO PRODUTIVO
O processo base utilizado como objeto de estudo é o processo de corte de cabos. Tal
processo consiste em cortar cabos, efetuar a crimpagem de terminais e inserir um selo. É
importante entender as características de cada componente, bem como que ferramentais estão
envolvidos para entender o processo como um todo.

4.2.1- Cabos
Os cabos funcionam como condutor de eletricidade e sinais, variando desde diâmetros
de 0.35mm para funções que utilizam menos eletricidade no automóvel até bitolas de 50mm,
sendo essas responsáveis por conduzir um alto grau de eletricidade, geralmente usados para
cabos de bateria. No que se refere ao foco do trabalho, que por sua vez é redução de setup, as
características dos cabos influenciam no direcionamento no que diz respeito à capacidade das
máquinas de efetuar o corte de acordo com a bitola ilustradas na figura 2 e as características
das guias (figura 3) de cada maquinário.

Figura 2- Tipos de bitola para diferentes terminais que compõem o chicote elétrico automotivo.
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa
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Figura 3- Guia das máquinas, utilizado como critério para direcionamento de cada equipamento.
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa

4.2.2 - Terminais

O terminal, apresentado na figura 4 é o componente que faz a junção entre o cabo e o
conector que irá receber o sinal ou corrente elétrica. É importante ressaltar o papel que ele
possui no processo atual de direcionamento, visto que é justamente o terminal que é responsável
pelos maiores mix de ferramentais em efetuações de setup no parque de máquinas abordado no
estudo.

Figura 4- Diferentes tipos de terminais.
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa

Os terminais contam com ferramentas denominadas como mini aplicadores (ilustrado
na figura 5) que são responsáveis por efetuar a crimpagem nos cabos. Há diversos casos de
terminais semelhantes que utilizam o mesmo mini aplicador para realizar a crimpagem. Nesse
caso, é padrão no controle do departamento de engenharia de processos que os terminais
diferentes que aplicam com o mesmo mini aplicador formam um grupo de aplicação. Esse grupo
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indica que, ao realizar um terminal X e um terminal Y que são diferentes, porém fazem parte
do mesmo grupo, é possível ter a oportunidade de efetuar as duas crimpagens em sequência,
não sendo necessário fazer trocas de ferramentais. Todas essas informações de grupos estão
dispostas, bem como que terminais e componentes estão designadas para aqueles respectivos
grupos estão dispostos em planilhas para consulta das partes interessadas.

Figura 5- Mini aplicador utilizado para crimpar terminais.
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa

4.2.3- Selo
Seal é um componente do Symix feito à base de silicone. A principal função dos selos
para os cabos automotivos é selar a junção entre o cabo e o terminal, tornando a crimpagem
mais segura, evitando possíveis curtos provenientes de ruídos, vibrações e umidades. Possuem
diferentes tipos e características, e variam de acordo com a bitola do cabo a ser inserido e do
terminal onde será inserido o selo. Tais características implicam também em diferentes
ferramentais, denominados como vibradoras, podendo várias também de acordo com as
características de cada selo, como ilustra a figura 6.

Figura 6- Diferentes tipos de selos utilizados para selar circuitos.
Fonte: Imagem disponibilizada pela empresa
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4.3- MAPEAMENTO DO PROCESSO
Afim de garantir um melhor entendimento do fluxo de processo atualmente utilizado
pela empresa no processo de sequenciamento de setup para as máquinas de corte crimpagem,
foi realizado um mapeamento geral do método de carga de sequenciamento das informações
atualmente utilizado por meio de um fluxograma, conforme ilustrado na figura 7, onde é
possível ter uma visão acerca de quais análises são realizadas para a execução do apontamento
e como efetivamente essa informação chega no chão de fábrica.

Figura 7- Sequência de fluxo de informações
Fonte: Autoria Própria

O departamento de engenharia de processos, atualmente responsável por realizar tal
análise de qual a melhor sequência para alocar o Symix em questão, muitas vezes não consegue
pensar em todas variáveis possíveis para alocar o determinado terminal no melhor
sequenciamento, podendo hora apontar levando em consideração o grupo do mini aplicador do
terminal do lado 1 do Symix, ou em outro momento levando em consideração a vibradora ou o
grupo do mini aplicador do terminal 2. Em resumo, a operação de efetuar o direcionamento por
si só pode gerar ambiguidade e ter como resultado diferentes interpretações para efetivar o
mesmo direcionamento, sendo assim, é impossível definir que a sequência onde foi inserido o
Symix é o local para ele ser cortado.
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4.4- COLETA DE DADOS
O parque industrial do processo objeto de estudo conta atualmente com 53 máquinas que
realizam simultaneamente o processo de corte, crimpagem de terminal e aplicação de selo.
Esses parques são divididos em máquinas por característica, capacidade e similaridade de
clientes e processos, conforme quadro a seguir:

CORTE1

CORTE 3

CORTE 5

KO355009
KO355010
KO355011
KO355004
KO355007
KO355012
KO355014
KO355003
KO433116
KO433118
KO411115
KO477001
KO433115
KO433117
KO433119
KO355002
K355S005
K355S008
KO550001
KO550002
KO550003
KO550004
K411S108
KO355001
KO411046
KO411120

TOYOTA

CORTE JD

TWISTER

KO355013
KO355006
KO355015
KO433114
K411S109
KO411086
KO411110
KO411036
K411S121
K411S022
KO411038
KO411107
KO411048
KO411112
KO411114
KO411037
KO411045
K411S085
M3300010
M3300020
M3300021
KO422011
KO488001
KO488002
KO488003
KO488004

Quadro 1 - Tabela de direcionamento
Fonte: Dados fornecidos pela empresa

Santos (2018) mostrou a relevância que uma análise prévia de priorização de problemas
pode trazer impactos positivos no alcance dos melhores resultados. Afim de Realizar uma
análise de priorização de melhoria, foi disponibilizado pela empresa uma BOM geral que conta
com todos componentes e subcomponentes do produto final. Uma planilha com todos os
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circuitos a serem cortados na máquina de corte, com os respectivos direcionamentos, foi
disponibilizado, onde foi considerado as variações de diâmetro do cabo, tipo dos terminais e
dos selos. De posse de tais informações, foi possível constatar um mix de 5690 tipos de produtos
diferentes, distribuídos nos parques de máquinas apresentados na tabela 1.

Local
Máquina
CORTE JD
CORTE VW
CORTE 02
CORTE 03
KO488
CORTE
TOYO
CB
SENSOR
TOTAL

41,6%
23,3%
15,5%
12,6%
3,4%

%
Acum
41,6%
64,8%
80,3%
92,9%
96,3%

Curva
ABC
A
A
B
B
C

110

1,9%

98,3%

C

98
1
5690

1,7%
0,0%

100,0%
100,0%

C
C

Mix

%

2365
1324
881
717
194

Tabela 1- Mix de produção
Fonte: Autoria própria

Essas informações apontam para um mix maior de produtos no parque Corte JD, onde
estão dispostos 41,6% dos mix de produção, sendo o Corte VW complementar a parte A da
curva ABC, conforme gráfico da figura 8 aponta. De posse dessas informações, ficou definido
que o foco do estudo em um primeiro momento realizar-se-á no parque de Corte JD.
100,0%
75,0%
50,0%
25,0%

A
A

B

B
C

C

C

C

CORTE
TOYO

CB

SENSOR

0,0%
CORTE JD CORTE CORTE 02 CORTE 03 KO488
VW

Figura 8 - Curva ABC- Mix de produção
Fonte: Autoria própria
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O Corte JD, por sua vez, se subdivide em 17 máquinas. Para essas máquinas, foi
realizado também uma avaliação de mix e demanda, de modo a priorizar as máquinas que
possuem maior variação de processos e cortam a maior quantidade de circuitos. A avaliação
realizada foi sob a demanda no período de 10 semanas, de agosto a outubro de 2020.
ID
%
Soma
Maquina Demanda demanda
KO411114
KO411036
K411S121
M3300021
M3300010
KO411086
KO411045
KO422011
KO411048
KO411110
KO411038
K411S085
KO411107
KO411037
K411S109
KO411112
K411S022

8,6%
7,0%
5,4%
3,1%
4,3%
6,5%
4,9%
3,7%
5,8%
6,2%
5,3%
4,1%
6,9%
5,6%
4,3%
7,3%
5,5%

261260
213922
165442
93815
130682
197561
149405
111392
178460
190639
162169
124589
209456
169440
132685
222946
168620

Soma
Mix

% Mix

189
186
184
175
169
168
159
150
144
136
132
115
111
106
100
77
64

8,0%
7,9%
7,8%
7,4%
7,1%
7,1%
6,7%
6,3%
6,1%
5,8%
5,6%
4,9%
4,7%
4,5%
4,2%
3,3%
2,7%

17/08/20 24/08/20 31/08/20 07/09/20 14/09/20 21/09/20 28/09/20 05/10/20 12/10/20 19/10/20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
31149
24704
18676
9797
14082
25456
16824
11799
22240
19850
19659
17130
24504
18631
21042
29187
18346

26919
24482
19912
10372
14107
21759
15626
11359
20226
20774
19956
13650
24023
19368
13494
26370
20866

28656
22779
17995
10102
13329
21251
16002
10618
20217
19670
15573
12801
22360
17175
12357
24776
17716

22636
18765
14804
8017
12089
17652
13035
11079
16308
16633
13989
12149
18139
12215
10714
19351
12448

25892
21851
18804
9636
13676
20281
15701
11909
17752
21451
16818
12979
22129
19747
13322
22990
17101

25941
21798
13426
8433
12134
18573
14519
9742
16726
18918
16404
11351
21946
16026
13220
19807
18189

24538
21111
13372
8978
12840
17763
13953
10161
16856
18264
15669
11431
20384
17351
11260
18536
17850

25229
18708
17322
8584
12317
18697
15367
10044
16374
18227
14507
11205
19448
15044
13024
22213
15323

23257
18254
14046
8953
12227
17238
13435
11354
14628
17715
13475
11032
16754
15806
10951
19238
14394

27043
21470
17085
10943
13881
18891
14943
13327
17133
19137
16119
10861
19769
18077
13301
20478
16387

Tabela 2- Avaliação de Mix e Demanda por máquina
Fonte: Autoria própria

Seguindo a estratégia de priorização, a máquina intitulada como KO411114 apresenta
maior relação de mix de produção e demanda no parque de máquina JD e, portanto, ficou
definido que seria a máquina objeto de estudo.
De modo a construir um modelo matemático que pondere a quantidade de setup e o
tempo de setup das operações, a empresa disponibilizou também a matriz de setup global,
apresentada no Apêndice A. Essa matriz engloba as atividades que envolvem a execução dos
setups na empresa e o tempo de cada uma das atividades, conforme imagem a seguir.
Com a BOM de todos os produtos, a demanda e a definição da máquina a ser estudada,
foi solicitado as características técnicas de troca de ferramentais para avalição de quanto de
setup a empresa faz atualmente. Em um primeiro momento, é essencial entender como é
realizado o setup das máquinas e como é avaliada a necessidade ou não da troca de ferramenta
na troca de terminais. Portanto, segue a figura 9 com essas informações.
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Figura 9- Avaliação para determinar necessidade de setup
Fonte: Autoria própria

Na tabela 3 abaixo, temos um exemplo de três terminais diferentes que contam com 3
ferramentas diferentes, porém, todas as ferramentas fazem parte do mesmo grupo. Sendo assim,
os três terminais dispostos na imagem abaixo, se colocados em sequência, podem ser aplicados
com qualquer uma das três ferramentas indicadas, eliminando a necessidade de setup.

Terminal
12131598
12147807
12158530

Código
FRTE0356
LATS0379
LATE0479

Grupo
27
27
27

Tabela 3- Exemplo de terminais
Fonte: Dados fornecidos pela empresa

Uma outra variável de setup são os selos (conforme quadro 2), que demandam a troca
das vibradoras na troca de produto a ser realizado na máquina.
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SELOS

VIBRADORA

SELOS

VIBRADORA

SELOS

VIBRADORA

SELOS

VIBRADORA

SELOS

VIBRADORA

SELOS

VIBRADORA

10720611
10720807
10720941
10721066
10721142
10726911
10736322
10737671
10737670
10740061
10751105
10752766
10756814

G45

12041351
12048086
12048087
12048441
12048442
12048443
12052387
12052388
12052668
12052930
12052931
12077759
12089678

G04

12162575
12184834
12184970
12185041
12186382
12191226
12191235
13520289
13536648
13606625
13610493
13672506
13672507

G05

15324982
15324983
15324984
15324985
15324988
15324991
15324993
15324994
15324995
15324996
15327081
15327083
15327084

G04

15327140
15327278
15327478
15327690
15327786
15327788
15327788
15327913
15327918
15338278
15339129
15339412
15339560

G14

12184834
12185041
12186382
12191235
13546490
13582730
13648288
13672510
13713886
13839902
13839903
13839904
13839905

G14

G26
G14
G25
G01
G02
G05
G23
G01
G05
G07
G14
G07-A

G01
G01
G02
G02
G02
G03
G03
G03
G02
G02
G03
G01

G14
G07
G06
G12
G15
G17
G02
G02
G28
G07
G02
G01

G04
G04
G04
G02
G02
G03
G03
G03
G03
G12
G09
G09

G01
G45
G12
G23
G21
G21
G07
G07
G04-A
G08
G07
G26

G06
G12
G17
G21
G31
G32
G07
G30
G04
G04
G04
G04

Quadro 2- Sequenciamento de acordo com os selos
Fonte: Dados fornecidos pela empresa

Os números dispostos na primeira coluna representam cada um dos selos que são
inseridos nos cabos e o código disposto à direita de cada número o código da ferramenta
necessária para a execução do processo.
Por fim, foi solicitado à empresa a carga mais recente realizada pelo departamento de
engenharia para a sequência de produtos a serem cortados nas máquinas de corte. O
sequenciamento atual dos mix estão dispostos a seguir:

Quadro 3- Sequenciamento atual
Fonte: Dados fornecidos pela empresa

A sequência citada engloba cada um dos 2365 mix de produtos realizados na máquina
KO411114, discriminando, um a um, qual item deve realizado em sequência do anterior. De
posse de tais informações, foi realizado uma análise da quantidade de setup demandada na
configuração atual de produção.
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4.4.1- Tipos de Setup
Os setups podem ser totais, no caso da troca dos dois mini aplicadores dos terminais e das
duas vibradoras dos selos, ou parciais, no caso da troca de ferramentas intercaladas. Foi
solicitado à empresa um panorama acerca dos tempos de setup do sistema para troca de mini
aplicadores e de vibradoras, e as informações obtidas foram as seguintes:


Tempo de setup troca de mini aplicador 1: 300 segundos



Tempo de setup troca de mini aplicador 2: 300 segundos



Tempo de setup troca de mini vibradora 1: 200 segundos



Tempo de setup troca de mini vibradora 2: 200 segundos

De posse de tais informações, foi elaborado pela equipe a tabela 4 com os tipos de setup
possíveis no sequenciamento de produção, dos quais foram identificados cada variação de setup
conforme a coluna referência, sendo esta responsável por indicar o tempo de setup para cada
sequencia de produção.

Ocorrência

M.a do
M.a do
terminal 1 terminal 2

1

x

x

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

Vibradora
do seal 1

Vibradora
do seal 2

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Referência
T1-T2-S1S2T1-T2-S2T1-T2-S1T1-S1-S2T1-S1T1-S2T2-S1-S2T2-S1T2-S2T2T1-T2T1-

Tempo
(s)
1000
800
800
700
500
500
700
500
500
300
600
300

Tabela 4- Tipos de Setup
Fonte: Autoria própria

4.4.2- Sequenciamento
Afim de simular como o software SAC (Sistema de Automação do Corte) entende o
sequenciamento de produção das máquinas de corte, foi realizada uma simulação tomando
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como base o sequenciamento atual (tabela 5) de produção utilizado pela empresa. Para
viabilizar tal simulação, foi criada uma coluna intitulada como “Referência de Sequencia”, onde
são criados códigos específicos e únicos para cada característica de circuito, levando em
consideração as variações de terminais e selos.

Referência de sequencia Sequencia Grupo 2
29774901
29622372
29719623
2971962-108202584
0
107262125
107403766
108148167
107627758
10762775-136974089
0
10762775-1546562510
0
10762775-1541889311
306
10762775-1371154812
298
1371154813
13711548-1371154414
298
13711548-1371154815
298
13711548-1539468016
105

Grupo 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
298
298
298

RODA SETUP -JD/CNH GERAL
Terminal_1
Terminal_2
Seal_1
2977490
2962237
2971962
2971962
10820258
10726212
10740376
10814816
10762775
10762775
13697408
10762775
15465625
10762775
15418893
10762775
13711548
13711548
13711548
13711544
13711548
13711548
13711548
15394680

Seal_2

VIBR 1

VIBR 2

Tabela 5- Sequenciamento atual
Fonte: Autoria própria

4.4.3- Análise de dados- máquina prioridade
Foi realizada uma análise, apresentado na tabela 6, levando em consideração a demanda
de PCP para o período de abril a junho de 2020. Essa demanda seria base para a avaliação de
tempo efetivo perdido de setup, utilizando o sequenciamento atual de produção da empresa e
comparando os resultados pós apresentação do método ótimo de sequenciamento no mesmo

DEMAND
A

15/06/2020

22/06/2020

29/06/2020

KO411107
KO411036
KO411048
KO411037
KO411114
KO411114
KO411038
K411S085
KO411036
KO411114
KO411114
KO411114
KO411114
KO411114

Local
máquina

08/06/2020

ID_Maquina

01/06/2020

Seal_2

25/05/2020

Seal_1

18/05/2020

15394680
15394680
12186456
12147672
12124515
12092345
15316782
12092346
15339405
12186457
12015869
12015869
12186457
12015869

Terminal_3

11/05/2020

CJJD1817
CJJD1818
CJJD2010
CJJD2011
CJJD2012
CJJD2014
CJJD2015
CJJD2016
CJJD2017
CJJD2019
CJJD2020
CJJD2021
CJJD2022
CJJD2023

Terminal_2

04/05/2020

ID_Semi_Ela
Terminal_1
borado

27/04/2020

período.

CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD
CORTE JD

0
0
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

0
0
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

0
0
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

0
0
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

0
0
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

0
0
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

Tabela 6- Demanda de PCP (abril a junho de 2020)
Fonte: Dados fornecidos pela empresa
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4.4.4- Análise de Setup
De posse de tais informações, foi gerada a tabela 7 que acusa a referência de sequência
que cada circuito da respectiva máquina estava sendo direcionado conforme método atual de
sequenciamento da empresa. Os circuitos foram dispostos na respectiva sequencia e, após isso,
foi feita uma análise da necessidade de troca de ferramentais, conforme o tipo de ocorrência
nas colunas “T1”, “T2”, “S1” e “S2”. Essa avaliação indica um código única que busca a
referência na tabela “Tipos de setup” e, quando aplicado algum setup, retorna para a coluna
“Ocorrência” o nível da variação de ocorrência, que no caso vai de 1 a 12,conforme a Tabela
2. A coluna “Ocorrência” referencia o tempo total para executar a atividade de troca ou ajuste
de ferramenta na coluna “Tempo setup”, que por sua vez, em comparação com a demanda
enviada por PCP, indica o tempo necessário para realização de setup em cada período semanal

11

T1- T2-

12

T1-

600
0
600
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0

18/05/2020

29/06/2020

11

22/06/2020

40
40
141
141
141
141
141
602
602
602
602
602
602
602

15/06/2020

12124515
12124515

08/06/2020

0
0

01/06/2020

13697415
13697415
12186458
12186458
12186458
12186458
12186458
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089

25/05/2020

294
294
0
0
0
0
0
40
40
40
40
40
40
40

11/05/2020

L4144430
L4144505
L4095456
L4095506
L4095521
L4095637
L4095638
CJJD2261
CJJD2262
CJJD2263
CJJD2264
CJJD2267
CJJD2268
CJJD2269

04/05/2020

Grupo
Grupo
Temp
Terminal
Terminal Vibradora Seal Vibradora Seal Ref. de
Circuito terminal
terminal
Ocorrência T1 T2 S1 S2
o
1
2
seal 1
1
seal 2
2 sequencia
1
2
setup

27/04/2020

entre o intervalo de abril a junho de 2020.

600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

600
0
600
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0

0 0 600
0 0 0
0 600 600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 300 300
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
600
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0

0
0
600
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0

600
0
600
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0

600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabela 7- Análise de Tempo de Setup
Fonte: Autoria própria

Considerando uma capacidade média de 720 circuitos produzidos por hora a um tempo
de ciclo médio de 3,5 segundos, foi realizada uma análise de perda de capacidade produtiva no
período avaliado, cujo resultado está disposto na tabela a seguir.

46500 47100

46200 45300

12,58

12,33

10,92

12,67

12,17

12,42

12,92

13,08

12,83

12,58

9060

8880

7860

9120

8760

8940

9300

9420

9240

9060

25000

25000

25000

25000 25000

25000

25000 25000

25000 25000

63,8
%
36,2
%

64,5
%
35,5
%

68,6
%
31,4
%

63,5
%
36,5
%

64,2
%
35,8
%

62,8
%
37,2
%

Runtime

63,0
%
37,0
%

Donwtime Setup

65,0
%
35,0
%

62,3
%
37,7
%

29/06/2020

44700

22/06/2020

45600 43800

15/06/2020

39300

08/06/2020

44400

01/06/2020

11/05/2020

Setup (s)
Setup (h)
Perca capacidade
produtiva)
Capacidade
estimada

25/05/2020

04/05/2020

45300

Semana

18/05/2020

27/04/2020
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63,8
%
36,2
%

Tabela 8- Tempo de Setup
Fonte: Autoria própria

A tabela aponta para um índice de donwtime em setup que varia de 5,9 horas por semana
até 8,58 horas, o que aponta uma perda de capacidade produtiva que vai desde 4260 circuitos,
na última semana de mais de 2020, até 6180 circuitos. Estima-se que uma máquina de corte
semi automática como a KO411114 possua uma capacidade, em um turno regular de 8,8 horas,
de até 5000 cortes, crimpagem e selagem de circuitos por dia, ou 25 mil por semana. Há
ocorrência, na última semana de junho, de uma perda produtiva de até 24,7% da capacidade da
máquina em decorrência da quantidade de setup realizada. Esses dados foram representados
graficamente na figura 10.

Relação Donwtime x Runtime
100%
80%

36,2%

35,5%

31,4%

36,5%

35,0%

35,8%

37,2%

37,7%

37,0%

36,2%

63,8%

64,5%

68,6%

63,5%

65,0%

64,2%

62,8%

62,3%

63,0%

63,8%

60%
40%
20%
0%

Runtime

Donwtime Setup

Figura 10- Relação Downtime x Runtime
Fonte: Autoria própria
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4.4.5- Algoritmo do Setup
Foi criado uma macro, no ambiente de VBA, que tem por finalidade mapear todos os setup que
seriam realizados por período, utilizando como base informações de programação de produção
do PCP.
A macro, como um todo, pode ser dividida em 7 partes, que irão exemplificar perfeitamente
qual a lógica utilizada para o mapeamento de setup. Essas partes se subdividem em macros
intituladas como:
1- Ref de seq;
2- Organizar circuitos sequência;
3- Sequenciar;
4- Tipo de setup;
5- Tempo de setup;
6- Tempo de setup por periodo.
7- Tempo total de setup
O algoritmo utilizado, bem como a finalidade de cada uma das macros, estão dispostas
conforme as figuras seguintes

Figura 11- Lógica referência de sequência e organizar circuitos
Fonte: Autoria própria
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Figura 12- Lógica Sequenciar e tipos de setup
Fonte: Autoria própria

Figura 13- Lógica tempo de setup
Fonte: Autoria própria

Figura 14- Lógica tempo de setup por período
Fonte: Autoria própria
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Figura 15- Lógica tempo de setup total
Fonte: Autoria própria

4.5- SOLUÇÃO
Ficou constatado que, na máquina considerada prioridade, há um alto nível de
complexidade e elevado mix de produção, e a partir desse pressuposto, a estratégia atualizada
foi seguir o método Cartesiano de subdividir os problemas macro em partes menores. Os
produtos produzidos nas máquinas de corte se subdividem basicamente em quatro partes, sendo
elas:
1. Circuitos que aplicam terminais que fazem uso de ferramentas exclusivas em ambos os
lados, cujo ambas ferramentas constam no grupo 0.
2. Circuitos que possuem aplicação dupla, porém contam com grupos diferentes em ambas
as extremidades.
3. Terminais que são aplicados por ferramentas de grupos exclusivos em um lado e não
possui aplicações no outro lado.
4. Terminais aplicados em uma só extremidade e com ferramentas que não são exclusivas,
ou seja, podem formar grupos com as demais.
A partir de tal subdivisão, com a finalidade de criar um melhor método de
sequenciamento de produção, foi adotado como estratégia a priorização de grupos de
ferramentas e terminais que possuem maior quantidade de incidência dentro de cada grupo e
adotados letras do alfabeto, de modo a utilizar as primeiras letras como prioritárias no
sequenciamento de produção e as letras correspondentes ao número maior no alfabeto como
menos prioritário. Partindo desse princípio, obtivemos para cada grupo o seguinte cenário:
grupo 1, apresentado no quadro 4 e grupo 2 ilustrado no quadro 5
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Terminal
12110844
12015870
12092345
12047581
15365713
12186457
15304702
10738197
12131870
12146448
13697408
15380777
15453701
15465625

Qtde
6
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Prioridade
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Quadro 4- Prioridade de terminais método 1
Fonte: Autoria própria

Grupo
49
203
40
90
180
101
204
34
102
128
20
35
141
87
205
306
105
24
60
209
65
294
207
208
298
300

Qtde
23
16
18
5
2
4
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Referência
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Quadro 5- Prioridade de grupos de ferramentas método 2
Fonte: Autoria própria
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Os casos 3 e 4, por se tratarem de circuitos com crimpagem apenas em uma das
extremidades, não seguiram a lógica de sequenciamento por quantidade de aparição.
Foram atribuídos letras para cada grupo e correspondência observada na tabela de priorizção, e
criados valores de referências que faz a junção dos grupos 1 e 2. Essas referências, quando
sequenciados do menor para o maior, apronta para grupos de setup que permitem que os itens
que aparecem com maior frequencia sejam realizados com prioridade e se comunizem os setups
de acordo com a característica de cada grupo. O quadro 6 evidencia que, quando necessáro
produzir 1 produto de cada correspondência do mix, seriam necessários apenas setups parciais
no grupo 2, enquanto que o grupo 1 é agrupado de acordo com a caracterísitca de cada
ferramenta.

Grupo 2

Grupo 1

Terminal_1

Terminal_2 Grupo 1 Grupo 2

0

0

12110844

12110844

A

A

AA

0

0

12110844

12186457

A

F

AF

0

0

12110844

15304702

A

G

AG

0

0

12110844

10738197

A

H

AH

0

0

12015870

12110844

B

A

BA

0

0

12015870

12015870

B

B

BB

0

0

12015870

12186457

B

F

BF

0

0

12015870

12131870

B

I

BI

0

0

12092345

12047581

C

D

CD

0

0

12092345

15304702

C

G

CG

0

0

12092345

12146448

C

J

CJ

0

0

12092345

15465625

C

N

CN

0

0

12047581

13697408

D

K

DK

0

0

15365713

15380777

E

L

EL

0

0

15365713

15453701

E

M

EM

Quadro 6- Sequenciamento método 1
Fonte: Autoria própria

Referência
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Para o segundo método (quadro 7), apesar de contar com maior mix de produção, aponta
para a mesma lógica apresentado no primeiro caso. O sequenciamento obtido indica a
subdivisão de sequências em grupos de produção de acordo com a comunização de cada
ferramenta de terminal, com a redução de setups completos para setups parciais.

Grupo 2

Grupo 1

Terminal_1

Terminal_2

0
0
0
0
0
0
49
49
0
203
203
203
203
203
203
203
203
0
0
0
0
40
40
90
90
90
90
90

49
49
49
49
49
49
49
40
203
49
203
203
203
40
40
40
40
40
40
40
40
49
203
0
49
203
40
40

12015869
12015869
12015869
12015869
12015869
12015869
12015869
13794089
13798104
12015869
13798104
13798104
13798104
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089
12015869
13798104
12110844
12015869
13798104
13794089
13794089

10725486
10738188
12186457
12186458
15304701
15304723
12015869
12015869
12191479
13793941
13795162
13795806
13798104
13793941
13795162
13795806
13798104
10820258
10864817
12020116
12034047
13794089
13781347
15412946
15412946
15422403
15412946
15422403

Ref 1

Ref 2

Referencia

A
A
A
A
A
A
A
C
B
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B

A
A
A
A
A
A
AA
AC
B
BA
BB
BB
BB
BC
BC
BC
BC
C
C
C
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DC

A
A
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
D
D
D
D
D

A
B
C
C

Quadro 7- Sequenciamento de Produção método 2
Fonte: Autoria própria

O terceiro método de sequenciamento é realizado com a classificação por ordem
crescente de todos os terminais, de modo que, apesar de usarem ferramentas exclusivas, caso
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dois item sejam realizados sequencialmente com a mesma característica de terminal, o setup
não será necessário. O cenário obtido está disponível no quadro 8.

Grupo 1

Terminal_1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10725486
10738188
10738197
10740563
10788716
10793655
12015870
12092345
12110844
12124075
12124076
12124515
12131460
12157801
12176860
12186457
12186458
13866774
15327406
15465625

Quadro 8- Sequenciamento de produção-método 3
Fonte: Autoria própria

O quarto tipo de sequenciamento, demonstrado no quadro 9 foi realizado apenas como
base pela referência de grupo da ferramenta de cada terminal. Sendo assim, é possível produzir
itens de terminais diferentes e não realizar setup, contanto que os itens compartilhem
ferramentas que pertecem ao mesmo grupo.
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Grupo 1

Terminal_1

98
98
103
180
203
298
300

12103514
12103515
15340390
12191812
13798104
13711544
13663723

Quadro 9- Sequenciamento de produção-método 4
Fonte: Autoria própria

Realizada todas as etapas, as sequencias obtidas são dispostas, sucessivamente, em uma
aba onde a macro de mapeamento de setup irá rodar toda a lógica e retornar qual o resultado
obtido pela programação de produção proposta. O quadro 10 apresenta esse sequenciamento
final.
Referência de sequencia
12015869-1072548612015869-1073818812015869-12186457-

Sequencia
1
2
3

Grupo 2
0
0
0

Grupo 1
49
49
49

Terminal_1
12015869
12015869
12015869

Terminal_2
10725486
10738188
12186457

12015869-12186458-

4

0

49

12015869

12186458

12015869-1530470112015869-1530472312015869-1201586913794089-1201586913798104-1219147912015869-1379394113798104-1379516213798104-1379580613798104-1379810413794089-1379394113794089-1379516213794089-1379580613794089-1379810413794089-1082025813794089-10864817-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0
0
49
49
0
203
203
203
203
203
203
203
203
0
0

49
49
49
40
203
49
203
203
203
40
40
40
40
40
40

12015869
12015869
12015869
13794089
13798104
12015869
13798104
13798104
13798104
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089
13794089

15304701
15304723
12015869
12015869
12191479
13793941
13795162
13795806
13798104
13793941
13795162
13795806
13798104
10820258
10864817

Seal_1

Seal_2

VIBR 1

VIBR 2

Quadro 10- Sequenciamento final
Fonte: Autoria própria

O resultado obtido após o sequenciamento estão dispostos nas tabelas e gráfico seguintes:

11/05/2020

18/05/2020

25/05/2020

01/06/2020

08/06/2020

15/06/2020

22/06/2020

29/06/2020

SETUP (S)
SETUP (H)
PERCA
CAPACIDADE
PRODUTIVA)
CAPACIDADE
ESTIMADA
RUNTIME
DONWTIME
SETUP

04/05/2020

Semana

27/04/2020
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39900

39300

33900

38700

37200

38400

41100

41100

40800

39600

11,08

10,92

9,42

10,75

10,33

10,67

11,42

11,42

11,33

11,00

7980

7860

6780

7740

7440

7680

8220

8220

8160

7920

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

68,1% 68,6% 72,9% 69,0% 70,2% 69,3% 67,1% 67,1% 67,4% 68,3%
31,9% 31,4% 27,1% 31,0% 29,8% 30,7% 32,9% 32,9% 32,6% 31,7%

Tabela 9- Resultados obtidos com novo sequenciamento
Fonte: Autoria própria

Relação Donwtime x Runtime
100%
80%

31,9%

31,4%

27,1%

31,0%

29,8%

30,7%

32,9%

32,9%

32,6%

31,7%

68,1%

68,6%

72,9%

69,0%

70,2%

69,3%

67,1%

67,1%

67,4%

68,3%

60%
40%
20%
0%

Runtime

Donwtime Setup

Figura 16- Relação Downtime x Runtime com novo sequenciamento
Fonte: Autoria própria

O novo método aponta para um índice de donwtime em setup que varia de 9,42 horas
por semana até 11,33 horas, ou seja, o maior valor de downtime nesse método de
sequenciamento ainda é melhor que todos os valores do sequenciamento atual. Dessa forma, a
perda de capacidade produtiva também será reduzida proporcionalmente, possibilitando uma
melhoria considerável de redução dos tempos improdutivos.
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4.6- MELHORIA
O novo método de sequenciamento apontou para a possibilidade de uma melhoria no
período de abril a junho de 2020 com impacto oscila no intervalo de 4,3% a 5,5%, conforme
figura 17. Isso que significa,a curto prazo, uma melhoria significativa na produtividade das
máquinas e aumento da disponibilidade dos equipamentos.
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63,8%

64,5%
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69,3%
64,2%

67,1%

67,1%

67,4%

62,8%

62,3%

63,0%

68,3%
63,8%

Runtime depois

Figura 17- Runtime antes e depois
Fonte: Autoria própria

Em capacidade produtiva, é possível observar na figura 18 um pico de ganho de
produtividade de 1080 a 1380 circuitos por semana, considerando um turno regular de 8,8
horas. Se considerarmos um custo por cada circuito de R$0,50, os ganhos seriam em média
R$615,00 e somente nesse período de dez semanas totalizaria R$6.150,00 por turno.
Já em relação a mão-de-obra, considerando um custo de R$10,00 por hora do operador
e a economia em setup total do período foi de 16,16 horas, ou seja, são 16 horas de produção a
mais que antes eram tempo improdutivo, totalizando um custo de R$161,60 que serão melhor
aproveitados. Vale ressaltar que o processo de sequenciamento através dessa proposta e que a
mão-de-obra que fazia esse sequenciamento agora pode ser utilizada para outros fins. Se
considerarmos 3 turnos de produção, o valor total do ganho no período é de R$18.934,80.
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Capacidade produtiva semanal antes X depois
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16840
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15760
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Figura 18- Capacidade produtiva semanal antes e depois
Fonte: Autoria própria

É importante ressaltar que há diversas máquinas que trabalham em 2 ou 3 turnos, e os
ganhos citados de produtividade são escalados para tais períodos caso elas sejam utilizadas, o
que pode trazer ganhos ainda maiores de produtividade.
Em perspectiva financeira, considerando que há um custo de hora/máquina, hora/homem e de
terminal, e que o mesmo trabalho realizado na máquina avaliada como prioridade pode ser
estandido a todo o parque de 53 máquinas de corte, crimpagem e selagem, além dos custos
indiretos em programação de produção de analistas de engenharia e erros vindos de fadiga de
trabalho, os ganhos financeiros que a implementação de tal método pode alcançar podem ser
ainda mais impactantes para a organização.

5 CONCLUSÃO
O trabalho atingiu o objetivo esperado pois trouxe não só um método de sequenciamento
inovador, prático e ótimo de produção com redução de setups e aumento da produtividade, mas
também uma ferramenta que possibilita o mapeamento desses setups, colocando parâmetros para
gerir a produção, de modo a garantir que a programação realizada seja coerente de setup com o que
acontece na prática.
Como foi trabalhado com um modelo diferente de pesquisa operacional onde os métodos
tradicional tiveram que ser adaptados para o problema em questão, as maiores dificuldades foi
justamente criar esse método de raciocíonio lógico e transformá-lo em linguagem VBA.
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O trabalho, realizado para a máquina avaliada como prioritária, pode ser estendido para todas
as máquinas do parque industrial, onde será possível observar ganhos de runtime de até 5,5% (como
apresentado neste trabalho) ou mais, dependendo do que é programado pelo PCP em cada semana,
bem como a característica do mix de produção.
Sobre a relevância do mesmo e possibilidade de trabalhos futuros, o presente trabalho pode
ser realizado na própria empresa objeto de estudo no setor de extrusão de cabos, ou mesmo de
secagem de selos, que contam com uma demanda alta de produção e um mix proporcionalmente
alto. É importante também enfatizar que o trabalho pode ser aplicado em diversos segmentos
industriais, como farmacêuticos, alimentícios ou de base tecnológica, que contam com alto mix de
produção e, consequentemente, demandam uma análise mais difícil e criteriosa acerca de qual a
melhor sequência de produção a ser empregada de modo a garantir o aumento dos indicadores de
disponibilidade e garantir mais produtividade e eficiência para sua produção.
Enfim, e não menos importante, vale ressaltar que o aprendizado com esse estudo de caso
nos proporcionou uma visão mais analítica e crítica acerta de processos em gerais, onde nos
aproximamos muito de conceitos como runtime, downtime, sequenciamento e setups e o quão eles
podem ser prejudiciais a um processo.
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APÊNDICE A
Tabela A1 Matriz de setup
SEQUÊNCIA PADRONIZADA DE SETUP (SOS)
Máquina: KOMAX 355 SXS

Pós Setup

SETUP

Pré Setup

Formação

Item

ELEMENTOS DO SET UP

1

Verificar próximas ordens conforme SAC;

2

Disponibilizar pedido de ferramentas, terminais e selos (VIDE SAC);

3

Disponibilizar pedido de cabo (VIDE SAC);

4

Cortar amostra do setup anterior e colocar em respectivas caixas;

5

Retirar o terminal e M.A já utilizados e colocar suporte saída lado 2;

6
7

Preparar o terminal e colocar no suporte próximo ao Lado 02, juntamente com a ferramenta;
Retirar cabo anterior , voltando para dentro do tambor

8

Abastecer cabo do próximo setup e ajustando as roldanas

9
10
11

Retirar o terminal e M.A já utilizados e colocar suporte saída lado 1;
Preparar o terminal e colocar no suporte próximo ao Lado 01, juntamente com a ferramenta;
Verificar a vibradora e colocar no suporte para vibradoras;

12

Abastecer tambor de selo e colocar no suporte para selos, juntamente com o pote de selo

13

Verificar o kit e colocar no suporte próximo ao lado 2;

14

Verificar a vibradora e colocar no suporte para vibradoras;

15

Abastecer tambor de selo e colocar no suporte próximo ao lado 1;

16

Verificar o kit e colocar no suporte próximo ao lado 1;

17

registrar scrap;

18

Liberação de setup - final do lote

19

Amarrar maço anterior e colocar tag;

20

Colocar maço na gancheira;

21

Solicitar amostras para Die Center (Novo CFA);

22

registrar scrap;

23

Emitir etiqueta dos ultimos maços e vincular tag; (Paraisópolis aguardando definição)

24

Colar etiqueta no maço e deixar na calha

25

Imprimir etiqueta para caixa satélite e Finalizar preenchimentode dados na tela/folha de produção do setup atual(RDA/RDP);

26

Caminhada 1 até 2

27

Retirar ferramenta/terminal da prensa lado 02;

28

Movimentar suporte duplo;

29

Montar nova ferramenta;

30

Caminhada 2 até 2.5

31

Retirar tambor de selo da vibradora deixando no suporte de saida;

32

Limpar/Retirar vibradora;

33

Trocar kit;

34

Montar nova vibradora;

35

Inserir novo tambor com selo;

36

Ajustar vibradora:

37

Caminhada 2.5 até 5;

38

Retirar Ferramenta da prensa lado 01;

39

Movimentar suporte duplo;

40

Montar nova ferramenta;

41

Caminhada 5 até 5.5;

42

Retirar tambor de selo da vibradora deixando no suporte de saida;

43

Limpar/Retirar vibradora;

44

Trocar kit;

45

Montar nova vibradora;

46

Inserir novo tambor com selo;

47

Ajustar vibradora:

48

Caminhada 5.5 até 6;

49

Abaixar proteção acrílica da máquina;

50

Caminhada 6 até 4;

51

Realizar troca do tubo guia;

52

Retirar cabo

53

Movimentar suporte duplo;

54

Inserir novo cabo

55

Caminhada 4 até 6;

56

Realizar Rastreabilidade dos Materiais

57

Parametrizar a maquina ou buscar parâmetro salvo conforme SAC;

58

Solicitar amostras para medições e ajustes;

59

Avaliar qualidade da aplicação;

60

Realizar medição do terminal no micrômetro/relógio comparador;

61

Realizar ajustes -se necessário (Prensas );

62

Realizar Medição do Transpasse de Filamentos ( Microscópio)

63

Realizar nova medição Altura e largura aplicação;

64

Realizar Teste de Tração

65

Retirar amostras CFA;

66
67
68

Registrar o setup;
Iniciar produção;
Realizar medição do comprimento do fio deixando amostra para qualidade;

69

Amarrar maço anterior e colocar tag;

70

Colocar maço na gancheira;

71

Verificar tração em amostras conforme critério de qualidade;

72

Inspecionar primeiras peças do setup atual;

73

Recolher Recof;

ELEMENTOS
DO TRABALHO

Pré setup

PASSOS DO
SETUP

TEMPO

0

Finalizar lote

1

51,0

Troca de ferramenta lado 02

2

40,0

Troca vibradora lado 02

2.5

180,0

Troca de ferramenta lado 01

3

32,0

Troca vibradora lado 01

3.5

191,0

Troca cabo

4

121,0

Parametrizar e realizar
ajustes

6

235,0

Produção

7

241,0
3,0

Finalizar setup atual

0
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RESUMO
A relevância do tema de redução de desperdícios e diminuição da variabilidade no tempo de
atendimento no setor de saúde, nos dias atuais de pandemia de COVID-19, trouxe para esse
trabalho de pesquisa grande importância. A primeira mudança partiu da criação e elaboração
de um banco de dados específico para atender a necessidade do setor de Regulação da Secretaria
Municipal de Saúde. O estudo analisou o funcionamento do sistema de listas de espera do
Sistema Único de Saúde e apresentou um projeto de melhoria baseado no método DMAIC.
Utilizou-se uma pesquisa aplicada, de modo a explorar como funcionava o processo de inserção
de dados nas listas de espera. Foram propostos programas que uma vez incorporados no sistema,
puderam melhorar o tempo de espera da população residente para uma consulta ou exame
médico. O objetivo foi reduzir, ao máximo, o número de pedidos médicos não-conformes.
Como resultado da pesquisa obteve-se a sugestão de melhoria a ser implantada futuramente: a
elaboração de uma rotina treinamento para todos médicos e enfermeiros e, também, espera-se
reduzir o tempo de atendimento do setor com a incorporação do banco de dados, que encontrase em fase de testes.
Palavras-chave: DMAIC. Six Sigma. Lista de Espera. SUS. Projeto de Melhoria.

ABSTRACT
The relevance of the theme of waste reduction and reduction of variability in the time of service
in the health sector, in the current days of the COVID-19 pandemic, has brought great
importance to this research work. The first change came from the creation and elaboration of a
specific database to meet the needs of the Regulation Department of the Municipal Health
Department. The study analyzed the functioning of the waiting list system of the Unified Health
System and presented an improvement project based on the DMAIC method. An applied
research was used in order to explore how the process of inserting data in waiting lists worked.
Programs were proposed that, once incorporated into the system, could improve the waiting
time of the resident population for a consultation or medical examination. The objective was to
reduce, as much as possible, the number of non-compliant medical orders. As a result of the
research, there was a suggestion for improvement to be implemented in the future: the
elaboration of a training routine for all doctors and nurses and, also, it is expected to reduce the
service time of the sector with the incorporation of the database, which is in the testing phase.
Keywords: DMAIC. Six Sigma. Waiting line. SUS. Improvement Project.
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1 INTRODUÇÃO
Pode-se notar, evidentemente, um acúmulo considerável e recorrente de pessoas em busca dos
serviços disponibilizados pelo Sistema único de Saúde (SUS). Assim sendo, o setor se mostra
ineficiente para o gerenciamento de tal demanda.
Em virtude disso, faz-se necessário adotar metodologias para melhorar o setor de saúde e evitar
que todo o processo não colapse. Para tal, o presente estudo adotará como ferramenta de estudo
a filosofia lean manufacturing, que segundo Louro (2018), é um exemplo de uma metodologia
eficaz para a otimização dos processos, reduzindo o desperdício e adicionando valor para o
cliente. Inicialmente, tal ferramenta fora desenvolvida para a indústria de manufatura.
Entretanto, atualmente o lean vem sendo aplicado aos mais diversos setores, como na indústria
de serviços.
Em com conjunto com essa ferramenta, será utilizado na presente pesquisa o sistema Six Sigma,
que segundo Cabral et al. (2017), tem como principal objetivo atingir a excelência no
desempenho dos processos, diminuindo consideravelmente a possibilidade de falhas. Unindoas, a metodologia principal do estudo é chamada de Lean Six Sigma (LSS). Dentro deste sistema
será utilizada a ferramenta DMAIC, que segundo Donin (2018), é um conjunto fundamental de
ações que tem por objetivo nortear a aplicação do sistema Six Sigma em um processo de
produção de bens ou de serviços.
Visto isso, o presente estudo descreve uma aplicação do LSS em um órgão de saúde. Mais
especificamente, o objetivo é tornar mais ágil o processo que faz a conexão entre o paciente
enfermo e o médico especialista. Para tal foram utilizam as metodologias mencionadas. O
ambiente de estudo o qual foram feitas observações, análises e melhorias fora a Secretaria de
Saúde do município de Santa Rita do Sapucaí em Minas Gerais. Todo o estudo será apresentado
no decorrer do trabalho.

1.1 OBJETIVO
O presente documento é divido em objetivos gerais e específicos a fim de sanar o problema de
pesquisa, sendo expostos abaixo.
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1.1.1 Objetivo Geral
A presente pesquisa tem como objetivo descrever uma aplicação do LSS na área da saúde para
facilitar significativamente o registro de dados e reduzir o número de pedidos médicos
devolvidos.

1.1.2 Objetivos Específicos
a) Identificar os processos críticos a serem estudados, com base na filosofia Lean Six Sigma.
b) Planejar, descrever, e avaliar as mudanças em busca da melhora do processo das listas de
espera do SUS utilizando a ferramenta DMAIC.
c) Viabilizar e programar, no curto prazo, a melhor solução possível para aprimorar a inserção
de dados nas listas de espera do SUS.

1.2 JUSTIFICATIVA
A saúde pública é prioridade em qualquer nação mundial. No Brasil, as filas de espera para
consultas ou exames são de proporções inimagináveis, e a primeira fila para entrar na fila de
espera é ainda maior e muitas vezes desconhecida pelos pacientes. Em vista disso, fez-se
necessário adotar medidas para agilizar o processo.

1.3 OBJETO DE ESTUDO
O presente estudo foi 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. É conhecida como “O Vale da Eletrônica” devido aos centros educacionais
e empresas dessa área situadas na cidade.
Este trabalho será realizado com amparo da Secretaria Municipal de Saúde, órgão incumbido
de assegurar a prestação dos serviços de saúde à população, cumprir legislação sanitária junto
às entidades federais e estaduais, consolidar o SUS, elaborar, implantar e manter uma Política
Municipal de Saúde (Artigo 15 da Lei Complementar nº 03, de 14 de setembro de 1994).
Ela está localizada na Rua Juca Castelo, 45 – Centro em Santa Rita do Sapucaí.
A Secretaria compõe-se das seguintes divisões:
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a) Divisão de Fiscalização Sanitária
b) Divisão de Saúde/Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)
a. Vigilância em Saúde e Epidemiológica
b. Serviço de Farmácia Básica
c. Setor de Transportes de Saúde
d. Laboratório
e. Saúde Mental
f. Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS
g. Atenção Primária
h. Centro de Saúde
i. Unidade Materno Infantil
j. Estratégia de Saúde da Família (ESF)
i. Unidade PSF/ESF 01
ii. Unidade PSF/ESF 02
iii. Unidade PSF/ESF 03
iv. Unidade PSF/ESF 04
v. Unidade PSF/ESF 05
vi. Unidade PSF/ESF 06
vii. Unidade PSF/ESF 07
viii. Unidade PSF/ESF 08
ix. PACS
x. Urgência e Emergência – Pronto Atendimento Municipal
xi. Atendimento Noturno Unidade PSF/ESF 01 e 02
c) Programa Odontológico
A divisão estudada é o setor de Regulação da Divisão de Saúde responsável por aceitar ou
rejeitar encaminhamentos médicos. Centenas de pedidos médicos são recebidos diariamente
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pelo setor de regulação e, por essa razão, um dos auxiliares é exclusivo para a digitação dos
nomes dos pacientes na fila de espera.
O processo para aceitação de um pedido envolve diversos fatores e quando não é aceito, envolve
a vida de um paciente. Por isso este é o objeto de estudo, a rejeição de pacientes nas filas de
espera do SUS do município de Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GESTÃO DE PROCESSOS
Um sistema de gestão da qualidade é o conjunto de ferramentas que visam garantir a qualidade
de um produto ou serviço por meio do controle de seu processo com a finalidade de garantir a
sobrevivência da organização e a seguir possibilitar a sua permanente e contínua evolução
(CARVALHO; PALADINI, 2012).
Segundo Slack et al. (2009), 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. Segundo Corrêa (2014), todos os processos existentes em qualquer
organização, independentemente do porte e do segmento de mercado, podem ser definidos
como processos organizacionais, uma vez que possibilitam o funcionamento dos vários
sistemas da empresa em busca do seu desempenho geral. No entanto, na prática, ocorre a
diferenciação dos mesmos por tipos de trabalho, foco de atuação e resultados alcançados.
Para uma gestão de processos eficaz, é fundamental a implementação de melhorias nos
processos de modo a ter produtos/serviços de qualidade, redução de custos e eficiência
(HARMON, 2007). Gestão de Processos pode ser representado como um ciclo de vida contínuo.
A Figura 1 apresenta as fases de ciclo de vida contínuo proposto por Dumas et al. (2013).
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Figura 1 – Ciclo de Gestão por processos

Fonte: Dumas et al. (2013)

A gestão dos processos é utilizada para orientar a resolver um problema ou realizar um projeto.
Gerenciar um processo é uma tarefa que requer esforços, recursos e envolvimento para que se
possa concluí-lo com êxito.

2.2 DMAIC
A metodologia DMAIC é caracterizada pela melhoria de processos de produção de bens ou de
serviços. Jirasukprasert et al. (2013) define DMAIC como um modelo que possui cinco etapas
orientadas para a otimização dos processos. As fases são: Definir (Define), Medir (Measure),
Analisar (Analyze), Melhorar (Improve) e Controlar (Control).
a) Define (D): Essa etapa visa definir com precisão o objetivo e preparar o evento. Para o
desenvolvimento dessa etapa, é necessário desenvolver um conjunto de atividades, sendo elas:
Descrição do problema e definição de metas e planejamento da participação dos gestores.
b) Measure (M): Essa etapa pretende determinar o foco do problema. As atividades que
compõem essa etapa estão relacionadas à análise de dados mensuráveis. Além disso, é nessa
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etapa que ocorre a coleta de dados relevantes com o uso de ferramentas, sendo elas: plano para
coleta de dados, 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. Para o desenvolvimento dessa etapa utilizam-se as ferramentas
brainstorming, cinco porquês, diagrama de causa e efeito, podendo-se utilizar também
ferramentas estatísticas, como testes de hipótese, análise de correlação, regressão e até mesmo
o planejamento de experimentos (em inglês, design of experiments – DoE).
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 elaboração das
ações, portanto, é necessário o uso de ferramentas como 5W2H (What? O quê, Where? Onde,
When? Quando? Why? Por quê? Who? Quem? How much? Quanto custa? How? Como?) e
gestão visual.
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 da elaboração de um plano de controle com novos
procedimentos operacionais padronizados, e de forma que o desempenho do processo seja
monitorado. Esse período compõe-se pelo acompanhamento dos resultados por meio de
indicadores de desempenho.
A Figura 2 ilustra o ciclo DMAIC.
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Figura 2 - Ciclo DMAIC

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para o desenvolvimento do DMAIC, cada etapa solicita o uso de ferramentas para uma análise
mais robusta e completa. Portanto, esta pesquisa utilizará um conjunto de ferramentas descritas
no decorrer deste trabalho.

2.2.1 Mapeamento de Processos
Para Rother e Shook (2000), o mapeamento é uma ferramenta que nos fornece uma figura de
todo o processo de produção, incluindo atividades de valor e não agregadoras de valor.
O mapeamento de processos é interpretado também como representações gráficas que
possibilitam a análise do sistema. Isto é possível graças a informações chave a respeito das
atividades, setores e profissionais envolvidos na execução dos processos (ARAUJO, 2011).
A Figura 3 exemplifica a forma de um mapeamento de processos.
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Figura 3 – Exemplo de Mapeamento

Fonte: Elaborado pelo Autor

2.2.2 Lean Six Sigma
O Lean Six Sigma tem origem no setor industrial e resulta da união de duas metodologias: o
Lean Manufacturing e o Six Sigma (LAUREANI; ANTONY, 2012).
A metodologia Six Sigma é aplicada como melhoria na qualidade tanto de produtos quanto dos
serviços e 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 Six Sigma - 3,4 defeitos por milhão
de oportunidades (KOPARGAONKAR; KAIRA, 2016). De acordo com Cima et al. (2011) a
integração do sistema Lean e o Six Sigma apresenta um conjunto de técnicas, ferramentas e
princípios que são capazes de fornecer um valor maior do que se aplicados isoladamente.
Devido a sua flexibilidade de aplicação, o Lean Six Sigma pode ser aplicado a diferentes setores
hospitalares, como todo processo de atendimento ao paciente, ambulatório, farmácia, centro
cirúrgico, recepção e outros.
A Figura 4 ilustra os principais pontos abordados pela metodologia.
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Figura 4 – Metodologia Lean Six Sigma

Fonte: Barros (2018)

2.2.3 Diagrama de Pareto
Carpinetti (2012) destaca que o Diagrama de Pareto é uma importante ferramenta para a
priorização de ações, levando em conta a limitação dos recursos e também considerando a
solução para se obter maiores benefícios advindos da eliminação dos problemas. A Figura 5
apresenta um exemplo de Diagrama de Pareto.
Figura 5 – Exemplo de Diagrama de Pareto
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O Diagrama de Pareto, proposto por Vilfredo Pareto, aponta que na maioria dos casos, a maior
porcentagem dos defeitos são devidos a um número pequeno de causas, em outras palavras, o
Diagrama de Pareto serve para separar os poucos problemas vitais dos muitos problemas
triviais.
2.2.4 Diagrama de Ishikawa
O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama
Espinha de Peixe ainda de acordo com Capinetti (2012), é utilizado da seguinte forma: através
de sessões de brainstorming, a equipe envolvida deve definir o problema, identificar as
possíveis causas, podendo ser medidas e priorizadas de acordo com o grau de importância. Em
seguida, as causas potenciais são apresentadas na forma de uma espinha de peixe. A Figura 6
apresenta um exemplo de diagrama de Ishikawa.
Figura 6 – Exemplo Diagrama de Ishikawa

Fonte: Elaborado pelo Autor

2.2.5 Cartas de Controle
As cartas de controle são as principais ferramentas utilizadas no Controle Estatístico de
Processo (CEP). Sua função é detectar variabilidades do processo, assim fornecendo
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informações para descrevê-lo. (MONTGMERY, 2003). Um exemplo de carta de controle, está
exposto na Figura 7.
Figura 7 – Exemplo de Carta de Controle

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para este estudo serão utilizadas as cartas de controle por atributos, que é a carta utilizada para
dados não-contínuos, neste caso representados pelo número de devoluções, como será visto na
Figura 15 – Carta de Controle.

2.2.6 Os 5 porquês
A ferramenta “5 Porquês” (ou 5 Why’s em inglês), é utilizada para levar o pesquisador a
encontrar a solução principal para o problema e não se satisfazer com soluções superficiais
(LIMA, 2017). A Figura 8 exemplifica um possível uso da ferramenta.
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Figura 8 – Folha de trabalho dos cinco porquês

Fonte: (SERRAT, 2017, p. 307)

2.2.7 Teste de hipóteses
Os testes de hipóteses são utilizados para determinar quais resultados de um estudo podem levar
à rejeição da hipótese H0. Em estatística, hipótese é uma alegação, ou afirmação sobre uma
propriedade de uma propriedade de uma população (TRIOLA, 2017). Por sua vez, H 0 é a
hipótese assumida como verdadeira. A Hipótese alternativa (H1) é considerada quando H0 não
tem evidência estatística.
A Figura 9 apresenta um exemplo de Teste de Hipóteses.
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Figura 9 – Exemplo de Teste de Hipóteses

Fonte: Elaborado pelo Autor

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Este estudo é classificado como pesquisa 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). O presente estudo trata de uma pesquisa
explicativa guiada pela metodologia Lean Six Sigma em virtude da análise das variáveis que
causam as dificuldades no setor de saúde. Quanto à abordagem, este trabalho é considerado de
caráter quantitativo, pois o principal intuito consiste em melhorar a prática de gestão de um
processo do setor de saúde por meio da medição de indicadores e análises quantitativas, com
foco na análise dos tempos do processo. Por fim, seus procedimentos enquadram-se na
pesquisa-ação, visto que é conduzida pelo autor, responsável pela implementação.
Thiollent (2005) define a pesquisa-ação como um tipo de busca com base experimental que é
realizada juntamente com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo na qual os
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investigadores do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo com os
representantes do objeto de estudo.
Essa metodologia é caracterizada pelas mudanças realizadas pelos pesquisadores no objeto de
estudo, em outras palavras, os pesquisadores possuem um papel crucial na fundamentação da
pesquisa, visto que é através das suas ações e proposições que será possível analisar e interpretar
os resultados encontrados.
As atividades realizadas para alcançar os objetivos específicos do trabalho seguem o ciclo
DMAIC:
a) Define: Definição do problema;
b) Measure: Coleta de dados: apresentar informações de grande importância para o
entendimento e desenvolvimento do trabalho;
c) Analyze: Verificação dos tempos e perdas que poderão ocorrer no processo como um todo,
desde o recebimento dos pedidos médicos dos pacientes vindos da Unidade de saúde até o
agendamento do mesmo;
d) Improve: Elaboração do plano de ações e propostas de melhorias;
e) Control: Controle do sistema.

4 APLICAÇÃO
Os dados foram analisados em planilhas eletrônicas para processamento dos dados e também
em programas de computador para elaboração dos mapas de processos. Foi utilizada a
metodologia DMAIC para a coleta e análise de Dados.
4.1 DEFINE (DEFINIÇÃO)
Como visto na seção 1.1.1, a presente pesquisa tem como objetivo reduzir o número de pedidos
médicos devolvidos, sendo a razão percentual entre pedidos médico devolvidos sobre o total de
enviados, o principal indicador. A meta é aproximar essa razão para 0%.
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O organograma é um gráfico que possui uma visualização mais clara da estrutura hierárquica
de uma organização. A Figura 10 é o organograma da Secretaria Municipal de Saúde e está
representada a seguir.
Figura 10 - Organograma

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2020)

O setor estudado é nomeado de Complexo Regulador, ou simplesmente Regulação, ele está
presente na atenção primária, englobando todas as suas 10 unidades de saúde subordinadas.
Sendo elas: 1 centro de saúde, 8 unidades de estratégia de saúde da família e 1 unidade materno
infantil. Todo e qualquer exame ou consulta médica especializada é recebido pelo setor de
regulação e encaminhado ao profissional de saúde responsável.
O setor atualmente conta com uma enfermeira, responsável pelo setor, e cinco auxiliares
administrativos designados para organizar e encaminhar os pedidos médicos. De maneira
sucinta e na forma de um fluxograma, o fluxo de informações fica representado na Figura 11,
a seguir.
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Figura 11 - Fluxo de Informações

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Figura 12, fica representado o mapeamento de processo na linguagem Business Process
Model and Notation (BPMN) desde a chegada do paciente, até seu agendamento.
Figura 12 – Mapeamento de Processos

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise de processo tem como objetivo melhorar o tempo do processo em destaque no mapa,
a Inserção na Fila de Espera do SUS.
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O processo principal, apresentado na Figura 12, se divide em diversos subprocessos, com
tempos distintos e atividades variadas. Em particular, o detalhamento do processo de inserção
na fila de espera do SUS, foco deste trabalho, está apresentado na Figura 13, novamente em
BPMN.
Figura 13 – Processo de Inserção na Fila de Espera do SUS

Fonte: Elaborado pelo autor

Como em muitos outros projetos de Lean Six Sigma, o mapeamento de processos feito de
maneira adequadamente detalhada permite a identificação de pontos de melhoria relativamente
mais óbvios e simples, denominados quick wins (ganhos rápidos), antes mesmo da fase de
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análise (Analyze). Os próximos parágrafos descrevem algumas dessas oportunidades de
melhoria identificadas.
No início deste estudo, o subprocesso “Digitar dados na fila de espera” era feito de maneira
manual e progressiva, e os dados eram inseridos em uma planilha do software Microsoft Excel
2007®. O processo era apresentava muitas incoerências no sistema, pois o software
mencionado não era capaz de administrar o grande volume de dados que se formava ao receber
os pedidos médicos.
Também notou-se que quase 3% de todos pedidos médicos nunca chegavam nas mãos de um
médico para o devido atendimento, sendo esta a definição principal do problema, e meta é
reduzir a 0%.

4.2 MEASURE (MEDIÇÃO)
Esta fase tem como por objetivo expor todas as medições feitas para o estudo do problema
identificado na seção anterior. A coleta de dados foi dividida em cinco subseções, apresentadas
abaixo.

4.2.1 Introdução sobre os dados
Os dados a serem são expostos não apresentam nenhuma informação confidencial em
cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2018).
Como visto na seção 1, subseção 1.3, a Estratégia de Saúde da Família é dividida em nove
unidades e essas operam em concomitância com uma Unidade Materno Infantil, assim
totalizando dez Unidades estudadas.
Como visto na Figura 10, todas essas unidades respondem a Gerência de Atenção Primária,
mais especificadamente no setor do Complexo Regulador, e é aqui em que essa coleta de dados
tem início. De acordo com a Figura 11, todas as consultas médicas realizadas pelo Sistema
Único de Saúde atravessam o setor estudado. Assim sendo, foram contabilizados cada chegada,
em lote, de pedidos médicos, de cada Unidade de Saúde e esses dados serão apresentados a
seguir.
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4.2.2 Apresentação dos dados
Durante o período analisado de 24 semanas, foram coletados, ao todo, 6.580 pedidos médicos.
Sendo que parte desses apresentavam incoerências e precisaram ser devolvidos para a unidade
de saúde.
Os tipos de incoerência que categorizam a devolução de um pedido médico são:
a) Encaminhamento médico sem dados clínicos;
b) Pedido sem cópia de exame complementar;
c) Consulta, exame ou procedimentos não cobertos pela rede SUS;
d) Pedido sem laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial;
e) Pedido sem sumário de alta;
f) Pedido de exame especial feito por clínico-geral e não por médico-especialista.
Os exemplos para cada tipo de inconsistência estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1 – Motivos para devolução de um pedido médico

a) Médico prescreve um Raio-X, mas não escreve o porquê.
Médico prescreve uma Tomografia, mas paciente não envia cópia de um exame que sirva
b)
de auxílio para a tomografia, usualmente um Raio-X
Procedimentos como Colonoscopia, exames como Clister opaco, consultas como
c) Alergologista não são cobertos pela rede SUS da área estudada, ou por falta de médicoespecialista, ou por falta de infraestrutura necessária.
Ressonâncias Magnéticas, por exemplo, são considerados procedimentos de alta
d) complexidade e para poderem ser realizadas devem ser enviados juntamente com uma
autorização específica.
Em casos de paciente que se encontrar internado em um hospital de rede pública ou privada
e desejar passar por uma consulta, exame ou procedimento pela rede SUS, o pedido deve
e)
conter juntamente o sumário alegando que o paciente obteve alta hospitalar e está apto
para ir a uma consulta médica.
Ultrassonografia: Doppler colorido venoso de membro inferior é um procedimento que
f) obrigatoriamente deve ser pedido por um Cirurgião Vascular, devido a sua alta
complexidade e custo elevado.
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.3 Coleta e dificuldades encontradas
Em um período de seis meses, de 21 de fevereiro de 2020 até 27 de agosto de 2020, foram
contados, um a um, cada pedido médico que foi realizado por uma consulta na rede SUS. Cada
dia da semana, uma unidade de saúde é responsável por enviar o lote de pedidos médicos que
foram realizados em sua respectiva unidade nos últimos 7 dias, conforme Tabela 2.
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Tabela 2 – Planilha de envio da pasta com os pedidos para a Regulação

Dia da
semana
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Unidades responsáveis por enviar o lote de pedidos médicos da
semana
ESF 06 e ESF 08
ESF 02 e ESF 03
ESF 04 e Materno Infantil
ESF 01 e ESF 05
ESF 07 e Centro de Saúde
Fonte: Elaborado pelo autor

Sobre a coleta de dados referente aos dados de tempos e quantidades não obteve-se dificuldade
ao acesso, graças ao autor ser parte integrante da empresa e devido a excelente organização do
setor.
4.2.4 Estudo da coleta de dados
Cada unidade de saúde fora estudada individualmente, levando em conta os seguintes fatores:
a) Nome da unidade;
b) Número de semanas;
c) Número de pedidos;
a. Número de pedidos para a Fila de Espera do SUS;
b. Número de pedidos devolvidos para a unidade de saúde;
c. Total de pedidos médicos enviados para a Regulação;
d) Indicadores;
a. média pedidos/semana = Média aritmética simples de Total de pedidos médicos
enviados para a Regulação/Número de semanas;
b. % corretos = Percentual de Número de pedidos para a Fila de Espera do SUS/ Total
de pedidos médicos enviados para a Regulação;
c. % incorretos = Número de pedidos devolvidos para a unidade de saúde/ Total de
pedidos médicos enviados para a Regulação.
O compilado com todas unidades de saúde, levando em conta os referenciais acima estão
descritos na tabela 3, classificados do maior para o menor percentual de “% incorretos”.
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Tabela 3 - Estudo da coleta de dados

DADOS DE 21/02/2020 À 27/08/2020
c) Número de pedidos
a)

d) Indicadores

b)
a.

b.

c.

a.

b.

c.

ESF 08

14

371

19

390

28

95,13%

4,87%

ESF 07

16

442

17

459

27

96,30%

3,70%

ESF 04

17

608

23

631

37

96,35%

3,65%

ESF 01

18

926

32

958

53

96,66%

3,34%

ESF 06

15

309

10

319

21

96,87%

3,13%

ESF 02

18

897

22

919

51

97,61%

2,39%

ESF 05

18

710

14

724

40

98,07%

1,93%

PACS

17

1150

19

1169

69

98,37%

1,63%

ESF 03

18

965

10

975

54

98,97%

1,03%

MATERNO

4

36

0

36

9

100,00%

0,00%

6414

166

6580

419

97,43%

2,57%

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor

No Apêndice A está detalhado o estudo de cada unidade de saúde. A Tabela 3 apresentada ao
todo 6580 pedidos enviados. Sendo que destes, 166 foram devolvidos as unidades de saúde por
apresentarem algum tipo de incoerência, em outras palavras, 2,57% dos pacientes tiveram
acesso a saúde negado por falha médica ou da equipe médica.
4.2.5 Diagrama de Pareto
De posse de tais informações, foi estudada quais eram as incoerências que mais resultavam
nessas devoluções, de posse dos dados foi elaborada a tabela abaixo para servir de base para a
elaboração do digrama de Pareto, apresentado na Figura 14, e feito com base nos dados da
Tabela 4.
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Tabela 4 – Estudo das Incoerências

Valor
Absoluto

Valor
Percentual

Valor
Percentual
Acumulado

I) Encaminhamento médico sem dados clínicos

97

58%

58%

II) Consulta, exame ou procedimentos não
cobertos pela rede SUS

36

22%

80%

III) Pedido sem cópia de exame complementar

14

8%

89%

9

5%

94%

8

5%

99%

2

1%

100%

166

100%

100%

Tipo de Incoerência Ocorrido

IV) Pedido sem laudo para solicitação/autorização
de procedimento ambulatorial
V) Pedido de exame especial feito por clínicogeral e não por médico-especialista
VI) Pedido sem sumário de alta
Total

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 14 – Gráfico do Diagrama de Pareto por Tipo de Incoerência

Fonte: Elaborado pelo autor
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De acordo com Figura 14, conclui-se que aproximadamente 80% dos defeitos que ocasionam a
devolução dos pedidos médicos se concentram em duas incoerências, sendo estas:
(i)

Encaminhamento médico sem dados clínicos e;

(ii)

Consulta, exame ou procedimentos não cobertos pela rede SUS.

4.2.6 Carta P de Devolvidos
O controle estatístico semanal do processo foi exposto em uma carta de controle de atributos
tipo P e está exposta na Figura 15.
Figura 15 – Carta de Controle

Carta P de pedidos médicos não-conformes
0,4
1

o
Propo

rçã

0,3

0,2
1

0,1

LSC=0,1084

0,0

_
P=0,0252
LIC=0
1

2

3

4

5

6

7

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24

Semana
Meirelles, Mateus
November 20, 2020
Testes realizados com tamanhos amostrais desiguais

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os dados acima foram obtidos a partir do Apêndice B. Os valores de proporção correspondem
a razão entre o número de Devolvidos e número total de pedidos.
A semana 8 corresponde à semana do dia 30/03/2020 ao dia 03/04/2020. Durante essa semana
houve diversas mudanças no sistema de saúde devido a medidas de contenção da pandemia do
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Coronavírus. Em virtude disso, muito pedidos médicos precisaram ser devolvidos por razões
de preservação à vida, assim não expondo pacientes a meios de aglomeração sem necessidade.
Casos urgentes e prioritários continuaram com o atendimento normal. Porém cirurgias eletivas
e consultas de rotina foram suspensas.
Já a semana 24 corresponde à semana do dia 24/08/2020 ao dia 28/08/2020, última semana de
análise desse estudo. Nesta semana foram contabilizados apenas as Unidades de Saúde ESF 06
e ESF 08, ambas estão entre as que mais têm seus pedidos médicos devolvidos, sendo que esta
última é a que mais devolve. Em virtude desses dados não estarem concatenados com as demais
unidades de saúde, vemos um comportamento fora de controle.
Essas duas datas correspondiam a causas especiais do processo e inerentes ao todo. Por esta
razão os pontos foram retirados e foi feito a análise de capacidade do processo.

4.2.7 Nível Sigma
O nível Sigma adequado para esse processo deveria ser superior à 6 Sigma, visto que quando o
tópico é vida, toda perda é significativa. A situação atual difere-se exorbitantemente da ideal.
Na análise feita durante as 22 semanas, retirando as causas especiais, viu-se que o processo é
aproximadamente 2 Sigma, com uma razão de Defeitos Por Milhão de Oportunidades (Def
PPM ou DPMO) igual à 20.130, conforme Figura 16 a seguir.
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Figura 16 – Relatório de Capacidade do Processo

Fonte: Elaborado pelo Autor

O termo Sigma, representado no processo como Z, mede a capacidade do processo em trabalhar
livre de falhas. Caso o setor de saúde estudado fosse 6 Sigma, significaria que o atendimento
entregue aos pacientes seria invalidado a uma taxa de 3,4 pedidos médicos devolvidos a cada
um milhão de pedidos enviados. Segundo as Estatísticas Sumárias da Figura 16, inferimos que
a cada um milhão de pacientes que necessitam de atendimento pela rede SUS, mais de 20 mil
pessoas sequer tem a chance de ter seu pedido médico nas mãos de um especialista.
Também vimos pela Figura 16 que o percentual de pedidos médicos devolvidos é igual a 2,01%,
logo o percentual de corretos é complementar a este valor. Estatisticamente, com 95% de
confiança, podemos afirmar que o apresenta um nível de confiança de 97,99%. Também
inferimos segundo o Histograma que o alvo do processo é uma taxa de defeituosos igual a 0%,
valor este que está distante da atual taxa de 2,01%.
A Carta P apresentada na Figura 16 foi explicada anteriormente na seção 4.2.6. Com todo este
estudo, iniciou-se a análise dos dados, apresentada na próxima seção.
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4.3 ANALYZE (ANÁLISE)
4.3.1 Diagrama de Causa e Efeito
Foi feito um brainstorming (chuva de ideias) para identificar a quem pertenciam as causas
responsáveis pelo efeito da devolução de um pedido médico. Após, foi criado o Diagrama de
Causa e Efeito, e concluiu-se que não só 80% dos defeitos, mas sim todos os defeitos estavam
relacionados à espinha “Pessoal”. O diagrama está apresentado na Figura 17.
Figura 17 – Diagrama de Causa e Efeito

Medições

Material

Pessoal
I
II
III
IV
V
VI

Ambiente

Métodos

Pedido
Médico
Devolvido

Máquinas

I) Encaminhamento médico sem dados clínicos
II) Consulta, exame ou procedimentos não cobertos pela rede SUS
III) Pedido sem cópia de exame complementar
IV) Pedido sem laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial
V) Pedido de exame especial feito por clínico-geral; não por médico-especialista
VI) Pedido sem sumário de alta

Fonte: Elaborado pelo autor

Tudo o que se refere a pessoal está diretamente ligado as Estratégias de Saúde Família, onde se
encontram os responsáveis pela elaboração, conferência e envio dos pedidos médicos.
Respectivamente, médicos, técnicos em enfermagem e auxiliares administrativos. Baseado
nisso, analisou-se quais ESF estavam apresentando maiores valores de incoerências de pedidos
médicos.
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Para esta análise e seus respectivos resultados foi utilizada as ferramenta: Teste de hipótese,
mais especificadamente o teste de porcentagens Qui-quadrado para os itens devolvidos,
apresentado na seção a seguir.

4.3.2 Teste de hipótese para proporções de pedidos devolvidos
De acordo com o Apêndice A, podemos verificar exatamente quantas devoluções foram feitas
por cada Unidade de Saúde e também quais as semanas que essas devoluções ocorreram. Esses
dados foram unificados e apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Pedidos Médicos devolvidos por Unidade de Saúde

UNIDADE DE SAÚDE

AMOSTRA DEVOLVIDOS PROPORÇÃO

1) ESF 01

926

32

0,0346

2) ESF 02

897

22

0,0245

3) ESF 03

965

10

0,0104

4) ESF 04

608

23

0,0378

5) ESF 05

710

14

0,0197

6) ESF 06

309

10

0,0324

7) ESF 07

442

17

0,0385

8) ESF 08

371

19

0,0512

9) MATERNO

36

0

0,0000

1150

19

0,0165

10) PACS

Fonte: Elaborado pelo autor

A proporção é dada pelo valor absoluto de Devolvidos dividida pelo valor absoluto da Amostra.
A partir destes dados encontrados na Tabela 5, foi feito um teste de proporções Qui-quadrado
para verificar se as porcentagens de pedidos devolvidos por unidade de saúde (ESF) são
significativamente diferentes do ponto de vista estatístico.
O resultado é apresentado na Figura 18.
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Figura 18 – Teste de Hipóteses Qui-quadrado

Fonte: Elaborado pelo Autor

O resultado do teste foi um valor p menor que 0,001. Portanto, rejeita-se a hipótese nula, o que
significa dizer que existem diferenças significativas entre as porcentagens de pedidos
devolvidos entre as ESF. Em particular, nota-se que a unidade “Materno” e a ESF 03
apresentaram as menores porcentagens de pedidos devolvidos em comparação às demais. As
ESF 01, 04 e 08, entretanto, apresentam uma porcentagem média significativamente maior que
a ESF 03 para 95% de confiança, com base na carta de comparação de porcentagens de
defeituosos.
Este teste apresentado na Figura 18 é de inestimável importância para agregar conhecimento
dedicado e especializado sobre a realidade do setor público de saúde do munícipio. A análise
permite afirmar com 95% de confiança que a unidade ESF 08 apresenta a maior média de
devoluções. Visto isso, fez-se necessário um estudo para identificar as possíveis causas do
elevado número de devoluções de pedidos médicos. Este estudo está apresentado a seguir.
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4.3.3 Análise da ESF 08
A unidade é responsável pela atenção primária de saúde de 32 zonas rurais do município, sendo
estas: Abertão, BR459 - Km221 , Ceempac, Chalé, Córrego Raso, Fazenda Bom Jesus do Alto,
Fogão do Onça, Fortaleza, Grota, Huetti, Juca Mendes, Lagoa Vermelha (Cerâmica),
Loteamento Ipanema, Loteamento São José, Moore, Piedade, Porto Sapucaí, Posses, Pouso
Dantas, Pouso do Campo, Rio Cortado, Rua Projetada AABB, São José/Toca da Raposa, Serra
do Paredão, Serra dos Cardosos, Serrinha, Timburé, Trevo de Cachoeira de Minas (Furado do
Vintém), Vilelas, Vintém de baixo e Vintém de cima.
Por se tratar de áreas mais afastadas da zona urbana, muitas das vezes, a comunicação é
ineficiente neste lugares. Muitos dos pedidos médicos chegam em lotes para a ESF 08 e a
mesma tem pouco tempo para verificá-los adequadamente e enviar para o setor de Regulação.
4.3.3.1 Localização
A grande vantagem desta Unidade é que sua sede é próxima fisicamente do Setor de Regulação,
assim diminuindo o tempo de locomoção. A Figura 19 exibe a distância entre a Secretaria de
Saúde (Rua Juca Castelo, 45) e a unidade ESF 08 (Rua Coronel Joaquim Neto, 264).
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Figura 19 – Localização da ESF 08

Fonte: Google Mapas (2020)

Assim, a dois minutos a pé, os pedidos médicos conseguem ser devolvidos e refeitos e com
maior agilidade.
4.3.3.2 Carta P de ESF 08
Cada semana há uma demanda específica de atendimentos médicos na Unidade, assim como
exposto na Tabela A8 Matriz ESF 08. Para verificar quais as semanas foram que obtiveram
dados fora de controle, os dados dessa matriz foram estratificados e apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 – Pedidos Médicos devolvidos por data pela ESF 08

UNIDADE DE SAÚDE: ESF 08
DATA

AMOSTRA

DEVOLVIDOS

PROPORÇÃO

1) 02/03/2020

79

3

0,0380

2) 09/03/2020

32

3

0,0938

3) 16/03/2020

35

0

0,0000

4) 18/05/2020

7

0

0,0000

5) 15/06/2020

24

0

0,0000

6) 23/06/2020

20

1

0,0500

7) 06/07/2020

39

1

0,0256

8) 14/07/2020

16

0

0,0000

9) 20/07/2020

20

2

0,1000

10) 27/07/2020

30

1

0,0333

11) 03/08/2020

39

1

0,0256

12) 10/08/2020

25

3

0,1200

13) 17/08/2020

9

1

0,1111

14) 24/08/2020

15

3

0,2000

Fonte: Elaborado pelo Autor

A partir dos dados encontrados na Tabela 6 foi elaborada uma carta de controle P, exibida na
Figura 20.
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Figura 20 – Carta P de Devolvidos ESF 08

Carta P de DEVOLVIDOS
1

0,20

LSC=0,1321

1

o
Propo

rçã

0,1 5

0,1 0

0,05

_
P=0,0487

0,00

LIC=0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Amostra
Meirelles, Mateus
November 20, 2020
Testes realizados com tamanhos amostrais desiguais

Fonte: Elaborado pelo Autor

Feito isso, verificou-se que os dias 10/08/2020 (Amostra 12) e os dias 24/08/2020 (Amostra
14), foram os que obtiveram pontos foras do limites de controle. Para chegar a causa raiz desse
problema, foi utilizada a ferramenta da qualidade dos 5 porquês, exibida na próxima seção.
4.3.3.3 Os 5 porquês
A Tabela 7 exibe como problema a ser tratado o número maior de defeitos que o esperado nas
amostras 12 e 14. As questões e as razões para tal problema estão descritos também na Tabela
7.
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Tabela 7 – Os 5 porquês

Problema:
Número maior de defeitos que o esperado nas amostras 12 e 14
1º

Por que houve proporcionalmente mais defeitos nessas amostras?
Porque o funcionário responsável foi demitido e não repassou o treinamento.
↓

2º

Por que não repassou o treinamento?
Porque acreditava que o Setor de Regulação faria isso.
↓

3º

Por que o setor de Regulação não repassou o treinamento?
Porque não foi informado da troca de funcionário.
↓

4º

Por que não foi informado?
Porque houve falha de comunicação entre a Unidade de Saúde e a Regulação.
↓

5º

Por que houve falha de comunicação?
Porque o sistema é falho e precisa de ajustes (padronização e treinamento).
Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3.4 Análise Geral
Conclui-se que a de maneira geral a causa mais prioritária do problema é o encaminhamento
médico sem dados clínicos, representando 58% dos defeitos e também conclui-se que a Unidade
que precisa de um treinamento mais imediato é a ESF 08. Também, através da observação,
infere-se que a causa raiz: “o sistema é falho e precisa de ajustes (padronização e treinamento)”
é comum a todas as unidades de saúde.
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4.4. IMPROVE (MELHORIA)
De acordo com o Diagrama de Pareto, elaborado na Figura 14, ficou-se evidenciado as causas
para a devolução de um pedido médico. E de acordo com a ferramenta dos 5 porquês
evidenciado na Tabela 7 fica evidenciado uma das causas raízes das devoluções dos pedidos
médicos. Tendo essas informações documentadas, foi elaborado um plano de Ação com a
ferramenta 5W2H, exibida na subseção 4.4.1.
4.4.1 Plano de Ação 5W2H
Diante de todas as situações expostas, fez-se necessário concatenar as informações e possíveis
soluções em um cronograma detalhado, para o tal optou-se o uso da ferramenta 5W2H. O
cabeçalho do Plano de Ação 5W2H é o seguinte:
Plano de ação:

Melhorar o Sistema que envolve ESF e o setor de Regulação

Data previsão:

De 20/07/2020 à 20/07/2021

Data realizada:

De 20/07/2020 à 15/11/2020 (em andamento)

Responsável:
Objetivo:

Mateus Bueno Rezeck Junqueira Meirelles - Auxiliar
Administrativo do Setor de Regulação
Facilitar significativamente o registro de dados e reduzir o número
de pedidos médicos devolvidos

A fim de alcançar o objetivo descrito, a Tabela 8 foi confeccionada e exibida a seguir.
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Tabela 8 – Plano de Ação 5W2H
5W

2H

What

Why

Where

Who

When

How

How
Much

O que

Porque

Onde

Quem

Quando

Como

Quanto?

Planejamento
e
organização
do Trabalho
a ser feito

Para melhor
otimizar o
tempo

Setor de
Regulação

Mateus

até
12/08/2020

Estudando sobre
o setor a ser
trabalhado

Sem
custo

Realizado

Mateus

Contando os
dados,
até
estratificando-os,
12/09/2020
montando
tabelas e
diagramas

Sem
custo

Realizado

Mateus

Criando gráficos,
cartas de
controle,
utilizando
até
ferramentas,
12/10/2020 como 5 porquês,
utilizando a
observação e
baseando-se na
coleta de dados

Sem
custo

Realizado

Sem
custo

Em
andamento

Sem
custo

Pendente

Sem
custo

Pendente

Coleta de
dados de
tempos das Para encontrar
entradas dos
pontos que
Setor de
pedidos
merecem
Regulação
médicos na
atenção
Fila de
especial
Espera do
SUS

Análise dos
dados
coletados

Para melhor
entendimento Setor de
do processo Regulação
atual

Necessário
otimizar
Criação de um
Atualizar
produtividade,
Banco de Dados
Setor de
Mateus/
até
Software de
facilitar
no software
Regulação Setor de TI 20/01/2021
Trabalho
registros e
Microsoft
eliminar
Access ®
retrabalhos.
Setor de
Elaboração de
Para evitar
Implementar
Regulação Mateus/Alta
um treinamento
devolução de
até
rotinas de
e
diretoria e
para todos
um pedido
20/04/2021
treinamento
Unidades
gerência
médicos e
médico
de Saúde
enfermeiros
Monitorar os
resultados
alcançados e
estabelecer
um plano de
Controles

Para que o
processo
continue
estável e não
prive mais
nenhum
paciente de
atendimento.

Avaliando a
melhoria
implementada, e
Setor de
Mateus/
até
fazendo uma
Regulação Setor de TI 20/07/2021
nova coleta de
dados e uma
nova análise

Fonte: Elaborado pelo Autor

Status
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4.4.2 Melhorias Implementadas
A primeira mudança partiu da criação e elaboração de um banco de dados específico para
atender a necessidade do setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Para isso, o
programa escolhido foi o Microsoft Access 2016 ®. Sendo este hoje, o canal principal para as
filas de Espera do SUS.
O programa foi criado pelo autor em parceria com o setor de Tecnologia da Informação da
Secretaria Municipal de Saúde. A tela inicial desta melhoria contém acesso rápido as principais
funções do banco de dados e está exposta na Figura 21.

Figura 21 – Implantação do software como melhoria

Fonte: Elaborado pelo Autor

O programa ainda está em fazes de Testes e sujeito a atualizações e melhorias. O prazo final
para entrega do software, segundo o plano de ação exposto na Tabela 8 é até 20/01/2021.
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Após a implementação efetiva, será iniciado o estudo para treinamento dos servidores médicos
e enfermeiros de toda o sistema municipal para evitar que algum paciente tenha acesso a saúde
negado. Está fase está prevista para ser entregue até 20/04/2021 como pode ser visto no plano
de ações na Tabela 8.
Em vista das questões abordados, o presente estudo é um trabalho contínuo, assim como ciclo
DMAIC e atualmente encontra-se na fase de Improve (Melhoria).
Como sugestão de melhoria ficam as elaborações de treinamentos para todos médicos e
enfermeiros e implementação de uma rotina de treinamento para novos funcionários como visto
no diagrama 5W2H exibido na Tabela 8.
4.5. CONTROL (CONTROLE)
Até a data de entrega deste Trabalho de Conclusão de Curso, em 20/11/2020 nenhuma rotina
de controle foi iniciada, esta é última fase do DMAIC, porém por se tratar de ciclo, nela também
iniciará um novo estudo da nova realidade a ser estudada.
A fase de controle está prevista para início em 20/04/2021 e o primeiro término em 20/07/2021.
Durante esse prazo, um novo plano de ações será determinado.
Como sugestões de controle ficam as possíveis maneiras de manter o software Microsoft Access
implementado, assim como todo o seu banco de dados atualizado.
Também sugere-se para controle manter o treinamento sugerido na seção 4.4.2 documentado e
demais possibilidades para evitar a devolução de um pedido médico.
O controle para que um pedido médico não esteja não-conforme não é apenas reduzir a taxa de
defeitos, é principalmente garantir que todo cidadão, nato ou naturalizado, brasileiro, tenha a
direito de ter acesso a saúde sem custos.
A fase Control (Controle) neste estudo é a garantia de que o Sistema Único de Saúde sempre
funcione e principalmente é a preservação de uma vida.
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5. CONCLUSÃO
5.1 ANÁLISE DOS OBJETIVOS
Diante do exposto conclui-se que o trabalho atingiu o objetivo geral de descrever uma aplicação
do LSS na área da saúde para facilitar significativamente o registro de dados e reduzir o número
de pedidos médicos devolvidos, além de cumprir todos os objetivos específicos apresentados
na seção 1.1.2.
5.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS
Como limitações do trabalho, tem-se que o presente estudo é uma pesquisa-ação, onde o autor
é parte do processo de estudo e implementação do estudo. Esta condição, por si só, apresenta
dificuldades, como a ausência de um olhar externo. Também notou-se uma dificuldade em gerar
teorias dos motivos da discrepância dos dados, visto que o autor vê como natural todo processo
devido ao seu envolvimento. Em relação aos tempos e quantidades não obteve-se dificuldade
ao acesso, graças a excelente organização do setor.
5.3 RESULTADOS OBTIDOS
A pesquisa-ação apresentou resultados significativos, visto que foi possível entender
objetivamente como funciona o setor de saúde público. Além disso, foi possível iniciar a
atualização do banco de dados da rede, assim informatizou-se o setor, reduziu-se a tentativa e
erro de inserção de pedidos médicos na fila de espera do SUS e simplificou-se o processo.
Segundo o Diagrama de Pareto, obteve-se como resultado as incoerências: (i) Encaminhamento
médico sem dados clínicos e (ii) Consulta, exame ou procedimentos não cobertos pela rede
SUS, como responsáveis por 80% das devoluções dos pedidos médicos. A causa raiz das
incoerências segundo a ferramenta dos 5 porquês é: “o sistema é falho e precisa de ajustes
(padronização e treinamento)”.
Segundo a carta de controle elaborada e apresentada na Figura 15 obtivemos como resultados
que os pontos fora de controle eram causas especiais devido à pandemia de COVID-19.
Estatisticamente, com 95% de confiança, podemos afirmar que o apresenta um nível de
confiança de 97,48%, aproximadamente 2 Sigma.
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Também obteve-se como resultado a causa mais prioritária do problema cuja é o
encaminhamento médico sem dados clínicos, representando 58% dos defeitos. Também que a
unidade MATERNO e a ESF 03 apresentaram as menores porcentagens de pedidos devolvidos.
E que a Unidade de Saúde apresenta a maior média de pedidos médicos devolvidos e precisa
de um treinamento mais imediato é a ESF 08.
Em resumo, a unidade de saúde ESF 08 apresenta a maior taxa de devolução, enquanto a
Unidade Materno Infantil, apresenta a menor, os métodos para coleta de dados foram seguidos
de modo esporádico e randômico, não impactando no resultado.
5.4 SUGESTÕES DE MELHORIA
Para trabalhos futuros sugere-se que o estudo de um treinamento aconteça com servidor do setor
de Regulação e também em todas as unidades de saúde. É recomendado também, que se
mantenha as implementações propostas de processo e de pessoal para que o sistema não entre
em colapso.
5.5 SOBRE O APRENDIZADO
Esta pesquisa-ação foi responsável pela ampliação do rol de aplicação prático de conhecimentos
teóricos das ferramentas Six Sigma com foco no DMAIC. Assim, possibilitando um imersivo e
extenso estudo sobre a realidade em estudo. No que diz respeito ao setor estudado, notou-se a
necessidade iminente de ferramentais de melhoria, visto que o principal cliente é a vida.
De maneira análoga, quando um pedido médico é devolvido, o principal concorrente é a morte.
Portanto, através da elaboração deste estudo foi constatato que é possível atingir a média de 0%
de pedidos médicos não-conformes, em outras palavras, o direito de acesso a saúde pode ser
100% garantido.

51

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu; MARTINES, Simone. Gestão de
processos: melhores resultados e excelência organizacional. São Paulo: Atlas, 2011.
BARROS, Edilson. Diferenças entre Lean, Six Sigma e Lean Six Sigma. Linkedin, Rio de
Janeiro, 2018. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/diferen%C3%A7as-entre-leansix-sigma-e-edilson/. Acesso em: 1 nov. 2020.
CABRAL, Danilo Mendonça et al. O uso da metodologia Six Sigma para o aprimoramento
de processos bancários. Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, Resende, 2017.
Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos17/20425259.pdf. Acesso em: 7
maio 2020.
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas, 2. ed. São
Paulo, SP: Atlas, c 2012. X, p.239.
CARVALHO, M. M.; PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade: Teoria da Qualidade. 2ª Ed.,
Rio de Janeiro: Campus, 2012.
CORRÊA, H. L; CAON, M. Gestão de serviços: lucratividade por meio de operações e de
satisfação de clientes. São Paulo: Atlas, 2014.
CIMA, R. R. et al. Use of lean and six sigma methodology to improve operating room
efficiency in a high-volume tertiary-care academic medical center. Journal of the American
College of Surgeons, Chicago. v. 213, n. 1, p. 83–92, 2011.
DUMAS, M. et. al. (2013). Fundamentals of Business Process Management. Berlin:
Springer.
DONIN, Marcelo. Proposta de melhoria baseada na metodologia DMAIC em uma unidade
de pronto atendimento de saúde. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em
Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018.
Disponível em: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/10181. Acesso em: 7 maio
2020.
GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2009. 120 p. (Série Educação a Distância).

52

HARMON, P. Business Process Change: um guia para gerentes de negócios e profissionais
de BPM e Six Sigma. 2ª Ed. São Francisco: Morghan Kaufman, 2007.
JIRASUKPRASERT, Ploytip et al. A Six Sigma and DMAIC application for the reduction
of defects in a rubber gloves manufacturing process. International Journal of Lean Six
Sigma, v. 5, n. 1, p. 2-21, 2014.
LIMA, Gustavo Neves. 2.5.4 - Análise da Causa Raiz: 2.5.4.1 - 5 Porquês?. In: LIMA, Gustavo
Neves. Lean em Serviços de Saúde Públicos: Ferramentas e Resultados. Orientador: Profª.
Doutora Rita Ribeiro. 2017. Dissertação (Mestre em Gestão de Serviços de Saúde) - ISCTE
Business Scholl - Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2017. p. 38-39. DOI
http://dx.doi.org/10071/16131. Disponível em: http://hdl.handle.net/10071/16131. Acesso em:
14 nov. 2020.
KOPARGAONKAR A.; KAIRA J. Quality improvement in clinical laboratories: a six
sigma concept. Open Journal, v. 1, n. 1, p. 11-20, 2016.
LAUREANI, A.; ANTONY, J. Standards for Lean Six Sigma certification. International
Journal of Productivity and Performance Management, v. 61, n. 1, p. 110-120, 2012.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1108/17410401211188560> Acesso em: 03 de Junho de
2020.
LOURO, Catarina Lima. Aplicação das técnicas Lean às operações administrativas - Lean
Office: um estudo de caso. Universidade do Minho: Escola de Economia e Gestão, Manaus,
2018. Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/47829. Acesso em: 7
maio 2020.
MONTGOMERY, D.C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 4 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2004. 513 p.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei nº 13709, de 14 de agosto de 2018. Parágrafo Único.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: LGPD, Brasília: Secretaria-Geral da República, 14
ago.

2018.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 14 setembro 2020.
ROTHER, M; SHOOK, J. Learning to See, The Lean Enterprise Institute, MA, USA, 2000.
SERRAT, Olivier. The Five Whys Technique. Knowledge Solutions: Tools, Methods, and
Approaches to Drive Organizational. 1st ed. ed. rev. Chicago, Illinois, USA: Springer, 2017.
Cap. Proposition 32, p. 307-310. ISBN-10 9811009821. ISBN-13 978-9811009822.

53

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 3.
Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-ação. São Paulo: Cortez Editora, 2005.
TRIOLA, Mario F. Teste de hipóteses. In: Introdução à Estatística. 12. ed. São Paulo, SP:
LTC, 2017. cap. 7, p. 169-170. ISBN-10: 8521633742 ISBN-13: 978-8521633747.

54

APÊNDICE A – DADOS DETALHADOS POR UNIDADE DE SAÚDE
Tabela A1 Matriz ESF 01

%
RETRABALHO

%
FILA

TOTAL PEDIDOS

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

PEDIDOS PARA FILA

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO ESF 01| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

21/02/2020
ESF 01
08:55
104
1
105
99,0%
1,0%
05/03/2020
ESF 01
07:57
62
1
63
98,4%
1,6%
12/03/2020
ESF 01
07:18¹
46
1
47
97,9%
2,1%
18/03/2020
ESF 01
06:59²
63
2
65
96,9%
3,1%
02/04/2020
ESF 01
07:22
16
16
32
50,0%
50,0%
15/05/2020
ESF 01
08:33
45
1
46
97,8%
2,2%
04/06/2020
ESF 01
10:10
47
1
48
97,9%
2,1%
12/06/2020
ESF 01
08:03
55
0
55
100,0%
0,0%
18/06/2020
ESF 01
10:31
39
1
40
97,5%
2,5%
25/06/2020
ESF 01
09:57
47
1
48
97,9%
2,1%
02/07/2020
ESF 01
09:12
51
2
53
96,2%
3,8%
10/07/2020
ESF 01
07:43
44
1
45
97,8%
2,2%
17/07/2020
ESF 01
09:27
43
2
45
95,6%
4,4%
23/07/2020
ESF 01
09:48
69
0
69
100,0%
0,0%
30/07/2020
ESF 01
11:03
67
1
68
98,5%
1,5%
06/08/2020
ESF 01
16:00
61
1
62
98,4%
1,6%
13/08/2020
ESF 01
16:20
23
0
23
100,0%
0,0%
20/08/2020
ESF 01
13:32
44
0
44
100,0%
0,0%
TOTAL
18 semanas
926
32
958
96,7%
3,3%
¹Horário do dia seguinte, 13/03/20. Faltou energia na unidade de saúde no dia, por isso foi
enviado no dia seguinte.
²Enviado no dia anterior, protocolo virtual já estava disponível antes de iniciar o expediente.
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Tabela A2 Matriz ESF 02

%
RETRABALHO

%
FILA

TOTAL PEDIDOS

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

PEDIDOS PARA FILA

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO ESF 02| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

27/02/2020
ESF 03
15:30
68
2
70 97,1%
2,9%
03/03/2020
ESF 03
08:22
34
0
34 100,0% 0,0%
19/03/2020
ESF 03
07:07
45
0
45 100,0% 0,0%
27/03/2020
ESF 03
10:30¹
53
0
53 100,0% 0,0%
12/05/2020
ESF 03
08:13
43
1
44 97,7%
2,3%
19/05/2020
ESF 03
08:15
45
0
45 100,0% 0,0%
02/06/2020
ESF 03
07:08²
47
2
49 95,9%
4,1%
09/06/2020
ESF 03
10:37
46
1
47 97,9%
2,1%
16/06/2020
ESF 03
11:24
34
2
36 94,4%
5,6%
23/06/2020
ESF 03
07:58
61
1
62 98,4%
1,6%
30/06/2020
ESF 03
07:14
52
3
55 94,5%
5,5%
07/07/2020
ESF 03
07:21
49
0
49 100,0% 0,0%
14/07/2020
ESF 03
07:15
38
3
41 92,7%
7,3%
23/07/2020
ESF 03
07:52
71
1
72 98,6%
1,4%
29/07/2020
ESF 03
07:15
55
4
59 93,2%
6,8%
04/08/2020
ESF 03
07:33
36
2
38 94,7%
5,3%
11/08/2020
ESF 03
11:49
64
0
64 100,0% 0,0%
18/08/2020
ESF 03
07:30
56
0
56 100,0% 0,0%
TOTAL 18 semanas
897
22
919 97,6% 2,4%
¹Horário do dia útil seguinte, 31/03/20. Servidor não foi trabalhar no dia e não tinha
ninguém que pudesse substituir.
²Horário de dois dias úteis seguintes, 04/06/20. Servidor estava doente e não havia ninguém
para encaminhar os pedidos.
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Tabela A3 Matriz ESF 03

PEDIDOS PARA FILA

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

TOTAL PEDIDOS

%
FILA

%
RETRABALHO

TOTAL

ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
ESF 03
18
semanas

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

26/02/2020
03/03/2020
10/03/2020
17/03/2020
31/03/2020
12/05/2020
02/06/2020
09/06/2020
18/06/2020
23/06/2020
30/06/2020
07/07/2020
14/07/2020
21/07/2020
29/07/2020
04/08/2020
12/08/2020
19/08/2020

UNIDADE

DATA

COMPILADO ESF 03 | MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

15:32
12:58
15:38
12:54
12:37
14:04
12:57
12:40
12:36
12:34
14:47
12:33
12:13
12:35
12:34
13:31
14:27
09:31

46
65
77
79
16
66
38
37
33
66
48
53
56
55
61
58
46
65

0
0
0
0
4
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1

46
65
77
79
20
67
38
38
33
68
48
53
56
55
61
58
47
66

100,0%
100,0%
100,0%
80,0%
98,5%
100,0%
97,4%
100,0%
97,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,9%
98,5%

0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
1,5%
0,0%
2,6%
0,0%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
1,5%

965

10

975

99,0%

1,0%
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Tabela A4 Matriz ESF 04

%
RETRABALHO

%
FILA

TOTAL PEDIDOS

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

PEDIDOS PARA FILA

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO ESF 04| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

26/02/2020
ESF 04
15:30
12
0
12 100,0% 0,0%
04/03/2020
ESF 04
14:48
38
0
38 100,0% 0,0%
11/03/2020
ESF 04
07:46¹
44
0
44 100,0% 0,0%
18/03/2020
ESF 04
14:12
44
0
44 100,0% 0,0%
02/04/2020
ESF 04
06:59²
8
12
20 40,0% 60,0%
13/05/2020
ESF 04
13:35
28
0
28 100,0% 0,0%
03/06/2020
ESF 04
13:26
31
2
33 93,9% 6,1%
10/06/2020
ESF 04
08:25
35
0
35 100,0% 0,0%
17/06/2020
ESF 04
13:20
33
0
33 100,0% 0,0%
24/06/2020
ESF 04
13:30
41
0
41 100,0% 0,0%
01/07/2020
ESF 04
13:00
35
0
35 100,0% 0,0%
08/07/2020
ESF 04
15:43
44
2
46 95,7% 4,3%
15/07/2020
ESF 04
12:49
42
1
43 97,7% 2,3%
22/07/2020
ESF 04
15:50
45
0
45 100,0% 0,0%
29/07/2020
ESF 04
13:09
34
0
34 100,0% 0,0%
06/08/2020
ESF 04
12:46
42
4
46 91,3% 8,7%
12/08/2020
ESF 04
14:10
52
2
54 96,3% 3,7%
TOTAL 17 semanas
608
23
631 96,4% 3,6%
¹Horário do dia seguinte, 12/03/20. Enviado no dia seguinte ao estabelecido, sem
justificativa, gerando atraso na fila do SUS.
²Enviado no dia anterior, protocolo virtual já estava disponível antes de iniciar o expediente
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Tabela A5 Matriz ESF 05

%
RETRABALHO

%
FILA

TOTAL PEDIDOS

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

PEDIDOS PARA FILA

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO ESF 05| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

27/02/2020
ESF 05
08:11
13
1
14 92,9% 7,1%
05/03/2020
ESF 05
06:59¹
35
2
37 94,6% 5,4%
12/03/2020
ESF 05
06:59¹
40
0
40 100,0% 0,0%
19/03/2020
ESF 05
06:59¹
43
0
43 100,0% 0,0%
02/04/2020
ESF 05
06:59¹
11
0
11 100,0% 0,0%
14/05/2020
ESF 05
06:59¹
32
0
32 100,0% 0,0%
04/06/2020
ESF 05
06:59¹
35
0
35 100,0% 0,0%
12/06/2020
ESF 05
06:59¹
35
0
35 100,0% 0,0%
18/06/2020
ESF 05
06:59¹
36
0
36 100,0% 0,0%
25/06/2020
ESF 05
06:59¹
47
2
49 95,9% 4,1%
02/07/2020
ESF 05
06:59¹
42
1
43 97,7% 2,3%
09/07/2020
ESF 05
06:59¹
39
0
39 100,0% 0,0%
16/07/2020
ESF 05
06:59¹
37
0
37 100,0% 0,0%
23/07/2020
ESF 05
06:59¹
46
0
46 100,0% 0,0%
30/07/2020
ESF 05
06:59¹
44
1
45 97,8% 2,2%
06/08/2020
ESF 05
06:59¹
58
1
59 98,3% 1,7%
13/08/2020
ESF 05
06:59¹
42
4
46 91,3% 8,7%
20/08/2020
ESF 05
06:59¹
75
2
77 97,4% 2,6%
TOTAL 18 semanas
710
14
724 98,1% 1,9%
¹Enviado no dia anterior, protocolo virtual já estava disponível antes de iniciar o expediente.
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Tabela A6 Matriz ESF 06

TOTAL PEDIDOS

12
22
28
7
15
13
19
23
27
19
24
30
17
19
18
16
309

1
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
1
1
10

13
22
30
7
15
15
19
25
27
19
24
31
17
19
19
17
319

%
RETRABALHO

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

09:34
07:38
11:03
13:38
13:57
08:31
11:20
10:50
10:42
07:47
07:45
09:24
10:48
08:39
08:09
07:41

%
FILA

PEDIDOS PARA FILA

02/03/2020
ESF 06
09/03/2020
ESF 06
16/03/2020
ESF 06
30/03/2020
ESF 06
18/05/2020
ESF 06
15/06/2020
ESF 06
22/06/2020
ESF 06
29/06/2020
ESF 06
06/07/2020
ESF 06
14/07/2020
ESF 06
20/07/2020
ESF 06
27/07/2020
ESF 06
03/08/2020
ESF 06
10/08/2020
ESF 06
17/08/2020
ESF 06
27/08/2020
ESF 06
TOTAL 16 semanas

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO ESF 06| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

92,3% 7,7%
100,0% 0,0%
93,3% 6,7%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
86,7% 13,3%
100,0% 0,0%
92,0% 8,0%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
96,8% 3,2%
100,0% 0,0%
100,0% 0,0%
94,7% 5,3%
94,1% 5,9%
96,9% 3,1%
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Tabela A7 Matriz ESF 07

%
FILA

%
RETRABALHO

17 semanas

TOTAL PEDIDOS

TOTAL

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07
ESF 07

PEDIDOS PARA FILA

UNIDADE

21/02/2020
28/02/2020
06/03/2020
13/03/2020
15/05/2020
29/05/2020
12/06/2020
19/06/2020
26/06/2020
03/07/2020
10/07/2020
17/07/2020
24/07/2020
31/07/2020
07/08/2020
14/08/2020
21/08/2020

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

DATA

COMPILADO ESF 07| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

14:20
12:28
15:38
13:00
16:11
12:53
16:07
13:05
10:40
16:12
13:40
12:17
12:25
12:23
13:37
11:41
08:33

38
16
28
42
17
24
17
14
26
20
19
31
22
34
40
32
22

1
0
2
2
0
0
1
0
3
3
0
2
1
2
0
0
0

39
16
30
44
17
24
18
14
29
23
19
33
23
36
40
32
22

97,4%
100,0%
93,3%
95,5%
100,0%
100,0%
94,4%
100,0%
89,7%
87,0%
100,0%
93,9%
95,7%
94,4%
100,0%
100,0%

2,6%
0,0%
6,7%
4,5%
0,0%
0,0%
5,6%
0,0%
10,3%
13,0%
0,0%
6,1%
4,3%
5,6%
0,0%
0,0%

442

17

459

96,3%

3,7%
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Tabela A8 Matriz ESF 08

02/03/2020
ESF 08
10:42
76
3
79 96,2%
09/03/2020
ESF 08
14:48
29
3
32 90,6%
16/03/2020
ESF 08
10:17
35
0
35 100,0%
18/05/2020
ESF 08
08:57¹
7
0
7 100,0%
15/06/2020
ESF 08
11:30
24
0
24 100,0%
23/06/2020
ESF 08
10:54
19
1
20 95,0%
06/07/2020
ESF 08
10:42
38
1
39 97,4%
13/07/2020
ESF 08
07:22
16
0
16 100,0%
20/07/2020
ESF 08
07:36
18
2
20 90,0%
27/07/2020
ESF 08
07:16
29
1
30 96,7%
03/08/2020
ESF 08
07:18
38
1
39 97,4%
10/08/2020
ESF 08
09:18
22
3
25 88,0%
17/08/2020
ESF 08
08:23
8
1
9
88,9%
27/08/2020
ESF 08
09:23
12
3
15 80,0%
TOTAL 14 semanas
371
19
390 95,1%
¹Horário do dia seguinte, 19/05/20. Enviado no dia seguinte ao estabelecido, sem
justificativa, gerando atraso na fila do SUS.

%
RETRABALHO

%
FILA

TOTAL PEDIDOS

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

PEDIDOS PARA FILA

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO ESF 08| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

3,8%
9,4%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
2,6%
0,0%
10,0%
3,3%
2,6%
12,0%
11,1%
20,0%
4,9%
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Tabela A9 Matriz Materno Infantil

PEDIDOS PARA FILA

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

TOTAL PEDIDOS

%
FILA

%
RETRABALHO

19/03/2020
MATERNO INFANTIL
20/05/2020
MATERNO INFANTIL
15/07/2020
MATERNO INFANTIL
12/08/2020
MATERNO INFANTIL
TOTAL
4 semanas
*Atende todas unidades de saúde

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO MATERNO*| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

13:00
13:00
13:00
13:00

12
9
6
9
36

0
0
0
0
0

12
9
6
9
36

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

63

Tabela A10 Matriz CENTRO DE SAÚDE

%
RETRABALHO

%
FILA

TOTAL PEDIDOS

PEDIDOS DEVOLVIDOS
(RETRABALHO)

PEDIDOS PARA FILA

HORÁRIO ENTREGA
PEDIDOS MÉDICOS

UNIDADE

DATA

COMPILADO PACS¹*| MATEUS MEIRELLES 27/08/2020

14/02/2020
CENTRO DE SAÚDE 16:02
75
0
75
100,0% 0,0%
CENTRO DE SAÚDE 10:11² 104
21/02/2020
1
105
99,0% 1,0%
CENTRO
DE
SAÚDE
11:11
28/02/2020
32
0
32
100,0% 0,0%
CENTRO DE SAÚDE 14:39 112
06/03/2020
2
114
98,2% 1,8%
CENTRO DE SAÚDE 16:13 105
13/03/2020
3
108
97,2% 2,8%
CENTRO DE SAÚDE 16:13 100
20/03/2020
0
100 100,0% 0,0%
CENTRO DE SAÚDE 09:24³
15/05/2020
58
1
59
98,3% 1,7%
CENTRO DE SAÚDE 08:51
05/06/2020
80
2
82
97,6% 2,4%
CENTRO DE SAÚDE 16:20 103
18/06/2020
2
105
98,1% 1,9%
22/06/2020
CENTRO DE SAÚDE 13:32
33
1
34
97,1% 2,9%
10/07/2020
CENTRO DE SAÚDE 10:34
51
2
53
96,2% 3,8%
17/07/2020
CENTRO DE SAÚDE 15:30
58
2
60
96,7% 3,3%
24/07/2020
CENTRO DE SAÚDE 08:22
44
2
46
95,7% 4,3%
31/07/2020
CENTRO DE SAÚDE 07:07
37
1
38
97,4% 2,6%
07/08/2020
CENTRO DE SAÚDE 07:50
54
0
54
100,0% 0,0%
14/08/2020
CENTRO DE SAÚDE 15:49
43
0
43
100,0% 0,0%
21/08/2020
CENTRO DE SAÚDE 09:25
61
0
61
100,0% 0,0%
TOTAL
17 semanas
1150
19
1169 98,4% 1,6%
*É uma unidade de saúde e também atende todas unidades de saúde.
¹Programa de Agente Comunitário de Saúde, ou simplesmente, Centro de Saúde.
²Enviado na semana seguinte, junto com os pedidos do dia 28/02 (mudança de funcionário
NO DIA, falta de treinamento).
¹Horário do dia útil seguinte, 18/05/20. Sem justificativa para o tal.
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APÊNDICE B – DADOS COMPILADOS POR SEMANA
SEMANA_N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SEMANA
10/02/2020 − 14/02/2020
17/02/2020 − 21/02/2020
24/02/2020 − 28/02/2020
02/03/2020 − 06/03/2020
09/03/2020 − 13/03/2020
16/03/2020 − 20/03/2020
23/03/2020 − 27/03/2020
30/03/2020 − 03/04/2020
11/05/2020 − 15/05/2020
18/05/2020 − 22/05/2020
25/05/2020 − 29/05/2020
01/06/2020 − 05/06/2020
08/06/2020 − 12/06/2020
15/06/2020 − 19/06/2020
22/06/2020 − 26/06/2020
29/06/2020 − 03/07/2020
06/07/2020 − 10/07/2020
13/07/2020 − 17/07/2020
20/07/2020 − 24/07/2020
27/07/2020 − 31/07/2020
03/08/2020 − 07/08/2020
10/08/2020 − 14/08/2020
17/08/2020 − 21/08/2020
24/08/2020 − 28/08/2020
SOMA

TOTAL
75
249
190
473
414
453
53
90
293
76
24
285
228
336
370
282
370
356
400
402
413
362
354
32
6580

OK
75
246
187
462
405
449
53
58
289
76
24
278
225
329
359
271
364
346
394
391
404
352
349
28
6414

DEVOLVIDOS
0
3
3
11
9
4
0
32
4
0
0
7
3
7
11
11
6
10
6
11
9
10
5
4
166
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo geral expor as alterações realizadas na versão da norma
ISO 9001:2015. A metodologia utilizada nesse trabalho foi qualitativa, exploratória e aplicada.
Os resultados apresentados formam um registro, item a item, das alterações entre as revisões e
servem como ferramenta de consulta para as organizações que queiram se certificar ou dar
continuidade ao processo de melhoria contínua de seus processos. O trabalho de pesquisa
também buscou entender os benefícios e dificuldades para a implementação da ISO 9001 junto
as APLs da cidade de Santa Rita do Sapucaí - MG.
Palavra-chave: Qualidade, ISO 9001, ABNT.

ABSTRACT
The present study had the general objective of exposing the changes made in the version of the
ISO 9001: 2015 standard. The methodology used in this work was qualitative, exploratory and
applied. The results presented form a record, item by item, of changes between reviews and
serve as a consultation tool for organizations that want to be certified or continue the process
of continuous improvement of their processes. The research work also sought to understand the
benefits and difficulties for the implementation of ISO 9001 with the APLs in the city of Santa
Rita do Sapucaí - MG.
Keyword: Quality, ISO 9001, ABNT.
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1 INTRODUÇÃO
Este capítulo aborda o que será proposto para análise do estudo em questão, mostrar como está
o comportamento das organizações diante da atualização pertinente da norma que agora está
migrando da versão 2008 para versão 2015. Com essa atualização, alguns conceitos foram
reformulados e outros tiveram um reforço. Assim essas estruturas seguem de acordo com ciclo
do PDCA, facilitando sua compreensão. A implementação da ISO9001, é adaptar todos os
processos e procedimentos de uma organização, de uma maneira global a uma abordagem PlanDo-Check-Act. Por ter elevado número de documentos que são necessários para a certificação
na norma, o seu real objetivo muitas vezes não fica entendido.
O Sistema de Gestão da Qualidade tem requisitos para que padronizam, controlam todas as
etapas, da concepção de um produto ou serviço e execução, até a validação da execução e a
ação de melhoria. Para cada uma das etapas, a norma tem itens com requisitos que garantem
que esse processo seja realizado da maneira correta.
Tem como metodologia de estudo, pesquisar e verificar as ações tomadas pelas empresas, o que
cada uma delas acabou encontrando de dificuldade durante o processo de adequação.
Também apresentar os objetivos de se aplicar as normas no processo de produção e em setores
pertencentes a empresa. Hamel e Prahalad (1976) citam a necessidade que as empresas têm de
se reavaliar, regenerar suas estratégias centrais e reinventar seu setor, ou seja, se diferenciar
Estas normas estão desde a década de 80, auxiliando e mostrando que o SGQ dentro das
organizações adota como referência para a padronização de processos, produtos e serviços,
favorecem significativamente e positivamente para o alcance de melhores resultados em geral
nos níveis social, econômico e até ambiental.
2 OBJETIVO
Segundo (Campo, 2004) as empresas vêm passando por mudanças constantes, abordar os
interesses das empresas, o que decidir para melhoria sem custos elevados e a necessidade de
controlar, verificar e manter alinhados todas as informações dentro de uma organização, é
imprescindível. Essas informações são de grande ajuda na hora de fazer a tomada de decisões,
na questão de custo, e o quanto o produto vai custar ao consumidor,
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2.1 OBJETIVO GERAL
Verificar e entender quais as principais mudanças que a norma passou e o que é necessário para
possibilitar sua migração da NBR ISO 9001:2008 para NBR ISO 9001:2015. Também, ter as
dimensões dos esforços realizados pelos setores responsáveis, para a conquista da certificação,
assim representa que a empresa tem seu reconhecimento nacional e internacional referente a
qualidade no processo, as boas práticas de gestão e bom relacionamento com seus clientes
através do Sistema Gestão da Qualidade.
2.2 OBEJTIVO ESPECÍFICO
a) Identificar as principais alterações da NBR ISO 9001:2015;
b) Constatar as ações que poderão ser adequadas a nova versão;
c) Observar os passos da mudança da versão 2008 para versão atual.

3 JUSTIFICATIVA
Segundo Mello et al (2009, p.2), a implantação de um SGQ facilita para à organização um
panorama capaz de gerir, e “isso garante que nada importante seja esquecido e que todos
estejam conscientes sobre quem é responsável para fazer o que, quando, como e onde”.
Com a oficialização da ISO 9001:2015, fica claro e evidente que houve comentários sobre sua
implantação, é notório que para uma empresa obter uma certificação ISO 9001 é um bom
negócio. Entender o que as organizações estão procurando ter reconhecimento mundial e saber
quais caminhos cada uma delas precisam percorrer para que seja realidade o seu
reconhecimento. Durante a década de 90 o governo estimulou a implementação do SGQ por do
Programa Brasileiro de Qualidade e produtividade.
Primeiro é preciso entender que a implementação de um sistema de gestão da qualidade é
imprescindível para quem quer crescer. É uma forma de manter-se organizado para ganhar
escala padronização do trabalho, diminuição da quantidade de erros e garantia da qualidade de
serviço entregue ao cliente. A norma ISO cria uma nova cultura organizacional, baseada nos
padrões seguros e lógicos, é possível verificar que SGQ e a Norma ISO 9001são fundamentais
no direcionamento para obtenção de benefícios. A grande dificuldade que maioria das empresas
buscam a certificação, são os paradigmas a mudança de comportamento, sair da zona de
conforto fazer que funcionários antigos se adequem ao sistema.
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Para preparar um lanche em casa é muito fácil, mas gerenciar uma rede de lanchonete como
Subway ou Burger King, usando essas duas empresas de alimentação como exemplo, vemos
que é impossível fazer, se não tiver um processo a ser seguido, e impossível que elas não tenham
uma sistema de gestão. Um SGQ como a ISO 9001 ajuda a manter a ordem para que o
crescimento seja possível. Isso não significa a ISO 9001 serve somente para empresas de nome
conhecido, mas sim para quem quer crescer.
Com a mudança de versões, será necessário que as empresas estudem meios para se adequarem
às alterações mantendo a qualidade, e a pontualidade.
4 OBJETO DE ESTUDO
Para objeto de estudo será feita uma análise bibliográfica, fazendo comparações contextuais
acerca do assunto em questão, como também da sua implicação no ambiente de trabalho, na
melhoria constante ou sugestões, que possam facilitar o dia a dia de organização.
A ISO 9001 tem como objetivo principal melhorar a gestão da empresa e aumentar também o
contentamento dos seus clientes, tornando-os clientes fiéis. Somente assim com a
implementação de um sistema de gestão, a decisão pela implementação da norma ISO passa a
ser considerada como decisão estratégica para empresa.
A melhoria da gestão da empresa acontece quando:
a) É identificado onde a organização está inserida;
b) Obtenção de uma visão holística utilizando a abordagem de processos;
c) Identificação dos riscos que a organização pode sofrer prejudicando o processo das
atividades;
d) Medição e a avaliação dos resultados de desempenho e a eficácia do processo;
e) Garantia de melhoria contínua do processo;
f) Monitoramento da satisfação dos clientes.
Como dito em tópicos anteriores, a norma ISO 9001:2015 coloca a alta direção no meio de
todos os processos, diretamente e indiretamente, para que tudo o que tiver que ser feito, a mesma
esteja ciente e de pleno acordo para manter a garantida a qualidade e eficácia dos
procedimentos.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO
A estrutura das seções da ISO 9001 2015 foram alteradas para melhorar o entendimento e fazer
com que as outras normas de sistemas de gestão possam se encaixar. Assim o capitulo 8,
mantém seus textos idênticos. Na versão da norma 2015, deixa especificado os requisitos para
um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), fidedigno, quando uma organização deseja mostrar
as suas habilidades para o fornecimento de produtos e serviços que atendam às necessidades de
seus clientes, bem como dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Além disso, ela
pretende melhorar a satisfação do cliente com a aplicação efetiva do SGQ, incluindo processos
de melhoria e garantia das especificações.
A norma não restringi sua utilização, qualquer organização, de qualquer porte, e
independentemente do seu ramo de atividade, pode utilizar a ISO 9001. Existem mais de um
milhão de empresas e organizações em mais de 170 países certificadas pela ISO 9001, o Brasil
é o país da américa do sul que possui o maior número de certificados ISO 9001 em 2017,
pesquisa realizada pela UNIDO contando com mais de 18.000 organizações certificadas por
organismos de certificação nacionais e internacionais do mundo todo.
As normas ISO não são muitos parecidas e também não são totalmente padronizadas,
dificultando um pouco o dia a dia das organizações que buscam o crescimento contínuo com a
implantação da norma ISO 9001.
A norma ISO 9001:2015 está dividida em dez seções de requisitos, e contém dois anexos
informativos. Apresenta a interação das seções da norma e como elas podem ser agrupadas com
relação ao ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA). Nota-se também a abordagem de processos,
caracterizada pela ideia de entradas (organização e seu contexto; requisitos do cliente;
necessidades e expectativas das partes interessadas), transformação ou processamento (SGQ) e
saídas (satisfação do cliente; resultados do SGQ; produtos e serviços).
Diante desse fato, a ISO decidiu adotar um padrão para criação e revisão do sistema de gestão,
o famoso Apêndice SL conforme Figura 1, documento que faz a harmonização do texto, dos
termos e das definições.
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Figura 1- Anexo SL da norma comparativo versão 2008 e 2015

Fonte: Adaptado pelo autor

De início o foco principal da alteração era reforçar a responsabilidade da Alta Direção fazendo
que forcem os envolvidos a participar e os mesmos se posicione e que tenham aplicabilidade
no sistema de gestão e também nos processos terceirizados. Assim, a Liderança fica presente
no sistema localizando-se no topo e responsabilizando pela atitude a ser tomada e motivando
os colaboradores da empresa a seguir o rumo aos objetivos e metas. Existe sete princípios em
que a ISO 9001:2015 é baseada, sendo eles: foco no cliente; liderança; engajamento das
pessoas; abordagem de processo; melhoria; tomada de decisão baseada em evidência; e gestão
de relacionamento.
A certificação da organização com base na norma NBR ISO 9001:2015 não é um requisito
obrigatório, e acaba se tornando uma atividade opcional, e permiti que a própria organização
decida pela avaliação de um organismo de certificação independente, que verifica e controla as
práticas organizacionais em relação aos requisitos da norma. A maioria das empresas adotam a
certificação como uma prática de mostrar às partes interessadas seu correto comprometimento
com a norma e é avaliada por um terceiro independente, porém há setores específicos onde a
certificação é exigida.
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Concluindo, o SGQ estará mais alinhado às estratégias do negócio da organização e como
consequência, a atuação da organização melhora e incorpora o processo de melhoria contínua
ao longo do tempo.
Destacar a gestão de oportunidades e risco ao SGQ, como oportunidade de governança, a norma
garante que os riscos sejam ponderados, objetivando que a organização atinja os resultados
esperados e o SGQ passa a fazer parte do Planejamento estratégico da organização.
A melhoria continua podem ser uma forma para se obter o alto desempenho de produtos e
processos. A melhoria contínua aperfeiçoa o processo, que resultará no acréscimo de
desempenho. Trata-se de um processo de melhorias constantes, um processo periódico
conhecido como PDCA, pelos japoneses conhecidos como Kaizen, composto por quatro
fundamentais passos: planejar (Plan), realizar (Do), verificar (Check) e atuar (Act).
Segundo Longo (1996), a ideia de qualidade no sentido mais amplo, teve início com um
estatístico norte-americano, Walter A. Shewhart, na década de 20, preocupava-se com o porquê
dos produtos saíam fora dos padrões. De acordo com Carvalho e Paladini apud Polacinski
(2006) deduziram que, com a construção de gráficos de controle e a fusão de teorias da
estatística, à vivência de produção das empresas, foi elaborado o ciclo PDCA (plan – do – check
– act), que direciona o foco na resolução do problema. Nos anos 30 e 40 o controle da qualidade
aumentou, devido ao surgimento do sistema de medidas, ferramentas de controle estatístico do
processo e de normas específicas para a área. Porém, foi no período durante a Segunda Guerra
Mundial que o controle estatístico da qualidade cresceu, e sua aplicação fez a viabilização da
produção em série, para suprimentos militares de boa qualidade, com menores custos e ainda
atendendo as demandas e as condições do período da guerra (WERKEMA, 2006;
POLACINSKI, 2006).
A Erro! Fonte de referência não encontrada.2, mostra este ciclo muito importante dentro das
organizações, onde se utiliza o SGQ por toda a empresa, explicando cada etapa:
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Figura 2 - Ciclo PDCA ISO9001:2015

FONTE: Carpinetti, 2010, p. 04

De acordo com Pearch e Kitka (2000) e Carpinetti (2010, p.20) o modelo de padronização da
norma ISO 9001 é baseado em cinco seções baseadas no Planejar, Fazer, Verificar e Melhorar.
A ISO 9001 é a normativa internacional para SGQ, ela foi divulgada por ISO (a International
Organization for Standardization). Esta norma foi atualizada em 2015, e é referenciada como
ISO 9001:2015. De forma a ser liberada e atualizada, a ISO 9001 tem que ser consensuada pela
maioria dos países membros, de forma que ela se torne uma norma reconhecida
internacionalmente, o que significa que ela é aceita pela maioria dos países ao redor do mundo.
De acordo com a ABEPRO, uma pesquisa da certificação ISO 9001 realizada no final de 2017
mostra que, apesar da recessão global, o número de empresas que implementaram uma norma
de gestão da qualidade ISO9001 ainda permanece estável em todo o mundo. Abaixo estão os
resultados ao longo do período dos 6 últimos anos.
Para entendermos porque ter a certificação ISO implantada, estudaremos um pouco da história
das normas do Sistema de Gestão da Qualidade, para entender a metodologia aplicada e seus
conceitos onde e como eles são estruturados.
Ainda segundo a ABEPRO em 1959 a norma MIL-Q-9858 foi criada pelo departamento de
defesa dos Estados Unidos da América, foi a primeira norma de especificação de qualidade,
praticamente 10 anos depois, em 1969, a norma MIL-Q-9858 foi revisada para série NATO
AQAP, este certificado visa assegurar que a indústrias do setor de defesa incluam os
procedimentos nela requeridos. Mais tarde, em 1974, o BSI órgão Britânico divulga a série BS5179 de normas de orientação, que garantiam qualidade dos produtos com diretrizes para
produção, em 1979, foi realizado uma reunião com os representantes industriais para
estabelecerem uma norma em comum, surgindo a nova norma BS-5750. Essa norma teve
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aprovação de todos que presenciaram a reunião. Após 8 anos a ISO publica a série ISO 9000,
considerada marco para evolução e assim foi possível consolidar os conceitos de qualidade,
com um modelo de SGQ que influencia a busca da melhoria. Em 1994, a ISO tem sua primeira
revisão, no de 2000, a ISO passa pela segunda revisão, tendo a junção da ISO 9002 e 9003, na
9001. Em 2008, a terceira revisão e por fim 2015, a quarta revisão da norma certificadora.
Fazendo comparativos da norma, considerando a última versão 2008 com a atual, podemos
verificar que o clico PDCA está fortemente em sincronismo.
Com uma breve análise da evolução da norma, foi verificada que a norma consegue abranger
toda a hierarquia, fazendo com que líderes da alta direção consiga ser participativos.
é possível analisar passo a passo a mudança, usando PDCA como base, para entendimento da
nova versão. Os tópicos 1,2 e 3 não tiveram alteração
Figura 3 - Relação ISO com PDCA

FONTE: Adaptado pelo autor

6 METODOLOGIA
Para a realização deste estudo, considerado como uma pesquisa exploratória segundo Gil
(2007), não requer muito esforço e busca desenvolver e esclarecer, tendo em vista a formulação
de problemas e hipóteses para estudos futuros. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas
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mais abertas. Também, é considerada como um estudo qualitativo, referenciando à forma de
abordagem do problema. Martins (2010) ressalta que a construção da realidade objetiva da
pesquisa ocorre pela perspectiva do pesquisador, baseada no referencial teórico, e pela realidade
subjetiva dos indivíduos capturada por meio de diferentes fontes de evidências no ambiente
natural da pesquisa. O método de procedimento adotado é o levantamento de dados com
pesquisas realizadas com formulário.
Oliveira e Palmisiano (2004) que para o processo de implantação de um programa de qualidade,
se faz necessário que a organização faça investimentos em treinamentos, conscientização e
desenvolvimento, prevenindo a quebra de paradigmas e resistência por parte de colaboradores
mais antigos.
De acordo com Yin (2001), ele representa a estratégia preferida quando se colocam questões
do tipo como e por que, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o
foco se encontra em fenômenos contemporâneos (neste estudo, a integração das normas NBR
ISO 9001:2015. Para Sodhi e Tang (2014), a utilização de levantamento de dados através de
pesquisa, é adequada quando pouco se dispõe na literatura sobre o assunto. Para a integração
entre as normas por meio de requisitos comuns e divergentes, optou-se pela análise de
documentos no primeiro momento da pesquisa. Além das normas, procedimentos, instruções,
formulários e registros contidos dentro do Sistema de Gestão da qualidade da organização
utilizada como estudo de caso foram utilizados.
7 COLETA DE DADOS
No processo de coleta de dados, é considerado uma com grande significado que onde se busca
compreender os conteúdos importantes gerados por ferramentas, sites e público ou até mesmo
pessoas ligadas diretamente em atividades de interação. Essa é uma prática importantíssima e
fundamental para realizar análises de comportamento, o que permitirá desenvolver campanhas
de iniciais para estudo de casos dentro da organização.
Com base no interesse deste estudo o escolhido foi o método quantitativo que é utilizado para
a utilização de técnicas estatísticas, também é utilizado geralmente questionários e muitas
pessoas para responder. O método é geralmente utilizado quando se deseja saber opiniões a
respeito

costumes

e

características

sobre

um

A utilização do método quantitativo pode ser de 3 formas, são elas:

determinado

público.
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•

Explanatória: Quando se tem por objetivo testa uma teoria, verificando a existência de
novas situações e estabelecendo causas.

•

Exploratória: Quando se tem a intenção de saber o público-alvo acha sobre um
determinado conceito ou tópicos de interesse.

•

Descritiva: Quando se deseja identificar costumes e opiniões de um determinado grupo
de pessoas e verificar se tais opiniões estão de acordo com a realidade.

Destina-se sempre um tempo especifico para que os dados coletados através desse método
sejam analisados.
Para analisar como as empresas estão se adaptando, foi elaborado um questionário, onde, têmse informações como rotatividade de funcionários, cargos, frequências de treinamentos. A
pesquisa foi realizada com base nas respostas de 14 empresas no APL local.
As empresas em estudo, designam um responsável para gerenciar todos os processos, desse
modo, e possível verificar mais de perto o se os setores estão trabalham dentro dos
procedimentos estabelecidos pela empresa sem que possa burlar a padronização já certificada.
Foram identificados 3 cargos, Analista de qualidade (Qualidade), Recursos Humanos e
Consultores. Os consultores são profissionais contratados pela empresa, com intuito de fazer
com os procedimentos relacionados a certificação, sejam aplicados diariamente, já que eles são
os responsáveis diretos. Segundo Chiavenato (1999, p. 160), “figura em certa posição formal
do organograma da empresa”. Para Lacombe (2003, p. 277), “cargo é um conjunto de funções
de mesma natureza de trabalho, de requisitos e nível de dificuldades semelhantes e com
responsabilidades em comum”. Segundo Paschoal (2001, p. 04), o cargo, “é a forma tradicional
das organizações ordenarem e agruparem as tarefas atribuídas as pessoas que compõem em um
conjunto mais ou menos formal”.
Assim foram considerados esses três cargos, o gráfico abaixo mostra a distribuição desses
setores pelas empresas.
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Figura 4 - Distribuição de setores
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FONTE: Pesquisa realizado pelo autor

A pesquisa ainda proporcionou a análise do tempo de casa dos responsáveis, foi importante
para entendimento, pois mostra que o quanto as empresas estão mais dispostas a manter seus
colaboradores dentro dos cargos de importância como os já citados acima. Contribui na
facilidade de ajustar com menos tempo, e auxilia nos afazeres já conhecidos, a empresa não
perde, pois seus funcionários têm as visões que seus empregadores não tem e que levariam
meses ou até mesmo ano para entender.
Desse modo de atuação as empresas assim como as tecnologias, evoluem rapidamente na
aplicação da gestão estratégica, planos de desenvolvimento e atividades das áreas de produção,
estoque, financeira, comercial e até mesmo, em algumas atividades de recursos humanos. Desse
modo, procuram criar maneiras que incentivam seus funcionários a se comprometer com sua
função, beneficiando ambas as partes. Quando uma organização elabora um plano de cargos e
salários, conforme, a mesma pode decidir por fazê-lo com uma equipe interna, ou pela
contratação de uma assessoria externa especializada.
Abaixo gráfico de tempo de serviço das empresas entrevistadas.
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Figura 5 - Tempo de serviço
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FONTE: Pesquisa realizada pelo autor

As práticas de treinamentos e desenvolvimentos nas organizações passam por um processo
evolutivo no decorrer com decorrer dos anos, que vai de uma abordagem mecânica e técnica
operacional para uma abordagem mais sistêmica, direcionada para a prática estratégica e
transformadora, com os investimentos em desenvolvimentos para permanência e conquista no
recente mercado competitivo. O treinamento vem evoluindo desde a origem do taylorismo até
os dias atuais, onde fica evidenciado as várias transformações, e as inovações que foram
ocorrendo nos últimos anos no que se referem às técnicas administrativas, principalmente com
desenvolvimento de métodos e técnicas para “treinamento”. As mudanças, almejam condições
positivas as empresas que buscam competividade. Em relação aos procedimentos, as empresas
tem realizados treinamento com seus colaboradores, as organizações tem se preocupado com a
qualidade que seus produtos saem e chegam a seus usuários, muitas delas realizam treinamentos
periódicos ou quando há algum lançamento. Assim garantem que o produto lançado tenha
confiabilidade e segurança, não apresentará problemas futuros de fabricação. A pergunta
consiste e saber a periodicidade dos treinamentos, então foi estipulado um tempo para ela. A
organização faz treinamento a seis meses? A organização faz treinamento quando há
lançamento de produto. Quando há duas respostas sim foi considerando ponto positivo “sim” e
quando houve um sim e uma não a resposta foi “não”. Desse modo foi possível fazer o gráfico
abaixo como mostra a figura 6.
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Figura 6 - Treinamento periódico
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FONTE: Pesquisa realizada pelo autor

Para o gráfico acima, 4 organizações não realizam treinamentos, o critério adotado para
consideração foi tempo e a periodicidade que são a cada a cada ano, as 9 empresas que
responderam sim, as 4 empresas responderam que fazem de acordo com o produto ou
atualização e pode ser mais de um ano.
Com implementação da ISO nas empresas, e possível observar que, muitas das organizações se
adequaram ao novo modelo. Deixando seus trabalhos mais facilitados, a seguir, as organizações
responderam também mais algumas perguntas mais voltadas ao processo de certificação.
Recursos humanos é o conjunto de políticas e práticas que se fazem necessárias para conduzir
os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo
recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação do desempenho. No ano de 2020
devido a pandemia que desestabilizou a economia mundial as empresas enfrentaram uma crise,
onde se viu necessário dispensar boa parte do quadro de funcionários, A taxa
de desemprego chegou em 13,1%, a maior registrada desde o começo de maio, quando era de
10,5%. A última divulgação, a Pnad Contínua mostra que, entre abril e maio, 7,8 milhões de
postos de trabalho foram fechados, chegando 12,7 milhões o número de desempregados no
país. Em relação as empresas em estudo a rotatividade foi considerada entre os anos de 2017 a
2019. Assim a pandemia que está acontecendo não interfere nos dados para estudos. Segue
gráfico com base nos citados acima
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Figura 7 - Rotatividade de funcionários
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FONTE: Pesquisa realizada pelo autor
Mesmo antes da pandemia as empresas tiveram uma alta de rotatividade, não se tem uma noção
dos motivos reais das dispensas, abaixo segue uma lista dos 5 motivos que causam dispensa nas
empresas no Brasil relacionados em ordem crescente.
•

Baixo desempenho profissional. Avalie sua atuação na função que ocupa na empresa,
identificando os pontos fracos que precisam ser trabalhados. ...

•

Falta de aderência à cultura da empresa. ...

•

Relacionamento ruim com a equipe. ...

•

Atrasos e faltas. ...

•

Baixa empatia com o superior.

E é por meio deles que os novos membros podem e devem aprender a cultura da organização e
todos podem compartilhar e confirmar os seus aspectos especiais no decorrer da carreira da
dentro da organização. As empresas investem em seus colaboradores, isso mostra que juntos, a
parceria leva todos ao sucesso comum, com as experiencias adquiridas em formação de curso,
empregos anteriores ajudam a alavancar o sucesso das empresas. Esses colaboradores
empenham um papel importante para vida de empresa., eles são capazes de enxergar uma
solução imediata e suficiente.
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Figura 8 - Participação dos funcionários
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FONTE: Pesquisa realizada pelo autor

Ainda seguindo o mesmo caminho de ascensão com cooperativismo, as organizações também
investem nos colaboradores com treinamentos cursos de aperfeiçoamento, assim garantem que
no processo final seus produtos tem passado por pessoas especializadas com conhecimento
adequado e possam atingir metas. Abaixo o gráfico mostra que as organizações têm feito esses
investimentos.
Figura 9 - Treinamentos e cursos
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FONTE: Pesquisa realizada pelo autor

A Cultura Organizacional é um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi ensinado
na pratica por um grupo à medida que chegava algum resultado esperado na resolução dos seus
problemas de adaptação externa e de integração interna” afim de tornar a integração um meio
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de socializar com os outros funcionários e grande ajuda para a organização, esse modo facilita
o entendimento e cultura da organização.
Figura 10 - Integração de novos colaboradores
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FONTE: Pesquisa realizada pelo autor

As empresas em estudo todas elas possuem certificação, todas são empresas já consolidadas,
tem seus nomes estampados dentro de seus fornecedores, também investiram muito para que a
certificação fosse realizada. Em 2015 houve a atualização da norma ISO, as empresas tiveram
que se reorganizar para se adequarem aos novos itens da norma. O questionário respondido
pelas empresas pergunta quais foram as dificuldades encontradas, se houve, ou não
apresentaram, a reposta foi que todas elas, certa forma não encontrara nenhuma dificuldade,
não houve setor especifico que apresentou mais trabalho.
O gráfico abaixo dispõe de uma informação, que ainda sim as empresas tem certa dificuldade
em alguns setores o índice é baixo, mas mesmo assim, mostra que algum ponto ainda não está
em harmonia com que foi passado por auditorias anteriores.
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Figura 11 - Dificuldade de adequação a norma ISO
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FONTE: Pesquisa realizada pelo autor

8 CONCLUSÃO
Durante o estudo realizado nas organizações do APL local da cidade de Santa Rita do Sapucaí,
identificou-se um cenário onde as empresas consideram a padronização não só para seus
produtos, mas também para seus processos, garantindo assim a satisfação dos seus clientes. As
empresas entendem, que é de suma importância que todos dentro da organização participem,
pois requer muito esforço e empenho de cada colaborador. Os treinamentos se tornam essenciais
e são fundamentais para a melhoria contínua dos processos.
Diante das exigências do mercado, as empresas perceberam que a certificação, não é só mais
um papel na parede, os gestores viram que com a certificação é possível reduzir gastos,
antecipar custos e produção mantendo o processo de maneira correta e coerente.
Pelas as análises realizadas, o estudo mostrou que as empresas, mesmo durante o cenário em
que a economia se encontra, tentam manter a sustentabilidade dos negócios através de um
atendimento diferenciado dos funcionários para com os clientes. Treinamentos periódicos são
realizados, cursos de reciclagem, visando melhorar sempre a relação empresa-cliente. As
instruções passadas de maneira sofisticada acabam gerando vínculo e que por sua vez, o
colaborador entende que a organização precisa dele para se tornar grande e manter a qualidade
em cada item e em cada parte do processo que se inicia.
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Esta análise foi significativa, 14 empresas responderam ao questionário o que propiciou o
levantamento das informações para realização das análises.
Pode-se perceber, que as alterações da versão 2008 para a 2015 foram várias. O foco da versão
2008 estava baseado em processos, já a versão 2015 o foco é a visão estratégica para tomada
de decisões. Indicadores de resultados e desempenho são essenciais para nortear o futuro da
organização.
A certificação reestrutura muitas etapas na cadeia organizacional, e muitas dessas vezes se
destacando diante as concorrentes. Os ganhos visíveis com a organização quem tem sua
certificação pela ISO 9001, estão ligados diretamente a padronização nos processos, criando
ciclo vicioso de melhorias.
Além de contribuir fortemente com a satisfação do cliente referente a qualidade do produto, faz
com que o cliente se torne fiel a marca, ele verá nitidamente que o produto ou serviço prestado
e de qualidade, e que terá todas as suas necessidades atendidas. Porem a qualidade só será
alcançada se a organização tiver dentro de suas estruturas profissionais dedicados e
comprometidos e que se sintam parte do processo.
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GLOSSARIO
Apêndice A
Questionário ISO

Seção I - Perfil do colaborador
1.
2.
3.
4.

Nome:
Cargo:
Formação:
Tempo na empresa:

Seção II – Empresa
1. Data de fundação:
2. Quantidade de funcionários:
Seção III – ISO na empresa
1. A empresa faz treinamentos para novos funcionários:
2. Qual a frequência:
3. A empresa realiza reunião de indicadores:
Seção IV – ISO Implementação
Observação para preenchimento
a) As questões a seguintes, referem-se ao processo de implementação da ISO 9001, e como
suas mudanças introduzidas no dia a dia na empresa em função da implantação. Por
gentileza assinale a escala que indique seu grau de concordância em relação ao processo
de implantação.
b) Existe uma escala, para assinalar sua resposta, apenas uma resposta por pergunta, que
vai de 1 a 7: 1 Discordo totalmente; 2 e 3 Discordo parcialmente; 4 Neutro; 5 e 6
concordo parcialmente; 7 concordo totalmente
Responder com X obrigado.
Questionário página Seguinte:
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Questões
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A rotatividade de funcionários diminuiu? (entrada e saída de funcionários)
A participação dos funcionários tem aumentado?
A empresa aumentou os investimentos com treinamentos e cursos?
A empresa oferece cursos introdutórios ou de formação aos novos colaboradores?
A empresa exige nível de escolaridade especifico para a contração?
A empresa exige experiencia anterior na função no momento da contratação?
A empresa aumentou o incentivo ao trabalho em equipe e compartilhamento de conhecimentos?
aumentou a satisfação dos empregados quanto ao atendimento e de suas expectativas?
A relação Lideres/colaboradores melhorou, estando os colaboradores satisfeitos com seus líderes?
A empresa aumentou os incentivos ao uso da criatividade e desenvolvimento de talentos?
Houve melhora nas condições de trabalho, valorização dos colaboradores e oportunidade de crescimentos?
Aumentou a realização de atividades que contribuem para manter o trabalho e o espirito de equipe?
A empresa está investindo para retenção de colaboradores para ficarem por mais tempo na empresa
os investimentos em novas técnicas, métodos, e sistemas tem crescido na empresa?
Desenvolvimento e lançamento de novos produtos têm aumentado?
Aumentou, na empresa, os investimentos em tecnologia da informação?
As capacidades técnicas dos processos de produção têm melhorado significativamente?
A entrega dos produtos aso clientes tem sido mais rápida e eficientes?
As perdas e os desperdícios tem sido reduzidos na empresa?
As taxas de desperdício têm diminuído significativamente?
O tempo gasto com pesquisas e desenvolvimento tem aumentado?
Tem aumentado auditorias internas, avaliação contínua dos funcionários e atualizações dos sistemas informatizados
A satisfação dos clientes em relação a preço, qualidade e prazos de entrega?
A empresa reduziu os tempos de resolução das reclamações / problemas dos clientes?
Pode-se afirmar que as vendas tem aumentado?
As parcerias com os clientes têm aumentado?
A "marca" empresa é bastante reconhecida e respeitada no mercado?
tem aumentado o feedback (resposta) dos clientes?
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RESUMO
O presente trabalho aborda um estudo de caso realizado no setor de injeção de poliuretano em
uma empresa de fabricação de equipamentos de refrigeração de alimentos localizada em Pouso
Alegre. O objetivo do estudo é comprovar a redução de custo e o aumento de produtividade.
Foi realizada uma melhoria seguindo a filosofia DMAIC onde foi possível detectar a causa raiz
e propor uma solução eficaz para o desperdício. Foi implementado um sistema de automação
utilizando o código de barras com investimento de R$986,86 originando uma redução de custo
anual de R$7.188,13 e um aumento de produtividade da ordem de 1541%. Este projeto se tornou
viável técnica e financeiramente, visto que, o retorno do investimento foi em 1,64 meses.
Palavras-chave: Leitor de código de barras, eficiência, cronoanálise, redução de custos,
redução do tempo.

ABSTRACT
The present work addresses a case study carried out in the polyurethane injection sector in a
company that manufactures food refrigeration equipment included in Pouso Alegre. The
objective of the study is to prove the cost reduction and the increase in productivity. An
improvement was made following the DMAIC philosophy where it was possible to detect a
root cause and propose an effective solution for waste. An automation system was implemented
using the bar code with an investment of R $ 986.86, resulting in an annual cost reduction of R
$ 7,188.13 and an increase in productivity of around 1541%. This project became technically
and financially viable, since the return on investment was 1.64 months.
Keywords: Barcode reader, efficiency, chronoanalysis, cost reduction, time reduction.
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1

INTRODUÇÃO

Atualmente a padronização de operações em melhorias em linha está totalmente alinhada na
direção das indústrias 4.0, que hoje se resume em rever os métodos, readequar a cultura da
organização e atualizar os sistemas e máquinas No entanto, a grande vantagem dessa
transformação está, justamente, na redução de custos, isto torna o seu processo mais autônomo,
ágil e produtivo, trazendo assim algo muito compensatório para a companhia.
O processamento de fluxo contínuo de dados (automação industrial) está voltado para o
processamento de informações produzido por dispositivos que geram dados em alta velocidade
(CARDOZA, 2005), o que impacta na eficiência do local de trabalho.
A indústria procura frequentemente alternativas para realizar as tarefas no menor tempo
possível utilizando a menor quantidade recursos, reduzindo os custos e aumentando a produtividade a fim de maximizar sua lucratividade. Um dos métodos de coleta de informações mais
usados pelas empresas é realizado por meio de leitura de código de barras, um processo pelo
qual as organizações utilizam de uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos, sendo identificados por um tipo de scanner.
O objetivo deste estudo é apresentar dados que comprovem a otimização por meio do tempo,
redução de custo e redução do erro humano por meios de padronização e formas ergonômicas
que podem ser aplicadas no processo de injeção.
O método de pesquisa objetiva, assim, apresentar as etapas do processo de escolha de software,
equipamentos necessários, treinamento e comparar o modo como era feito anteriormente e o
novo processo de leitura de dados a partir da implantação da automação industrial no processo.
A escolha da empresa se deve ao fato da mesma ser uma organização com um processo de
manufatura manual e buscando desenvolvimento automatizado, além do fato de permitir o
contato direto com o caso, visto que um dos autores trabalha na companhia. Os dados que
fundamentaram esse estudo de caso foram obtidos ao longo do ano de 2019, sendo coletados
antes e simulados depois da implantação do projeto.
1.1

Objetivos de estudo

O trabalho envolve a aplicação da metodologia Seis Sigma, utilizando a ferramenta e o passo
a passo da ferramenta DMAIC, viabilizando o uso de código de barras no processo industrial.
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A empresa objeto deste estudo é um fabricante de máquinários para restaurantes, padarias e
centrais de produção de alimentos denominada Aplha, foi fundada em 1991. Está localizado em
Pouso Alegre, Sul de Minas Gerias. Esta é líder em vários segmentos que atua e dispõe de uma
fábrica no estado da arte. A empresa tem como objetivo principal ajudar seus clientes a produzir
comida de qualidade, sem desperdícios. Este propósito, que é também um compromisso se
desdobra em três dimensões complementares: bem-estar, comida saborosa e saudável;
produtividade, com melhores resultados para nossos clientes e preservação, combatendo o
desperdício de alimentos.
1.2

Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é mostrar os ganhos na implementação de um software de código de
barras para a injeção de poliuretano em uma empresa de equipamentos de refrigeração
alimentícios.
1.3

Objetivos específicos

Este trabalho desdobra-se nos seguintes objetivos especificos:
Conhecer e mapear o processo produtivo;
Identificar os pontos de melhoria;
Aumentar a produtividade em 50%;
Reduzir o custo de produção em 50%;
1.4

Justificativa

O aumento na variedade de produtos, empresas concorrentes e os consumidores bem
informados são situações que impactaram diretamente para a melhoria dos processos nas
organizações e tem consequentemente proporcionando às indústrias um ambiente mais
competitivo (DROHOMERETSKI, 2009), com o intuito de buscar melhorias e reduzir custos
é necessario criar condições para garantir uma alta competitividade entre os concorrentes e
atender de forma eficiente a necessidade do cliente.
O presente projeto de melhoria continua tem como motivação reduzir a movimentação
desnecessária do operador dentro do processo produtivo, buscando realizar ativididades que
agreguem valor ao produto, consequentemente reduzindo os desperdícios e o custo dos
produtos.
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A justificativa do desenvolvimento e a escolha do tema de otimização por meio da
implementação do sistema de código de barras, se apresentou nos conceitos de melhoria
contínua utilizando ferramentas da Engenharia de Produção, usando a metodologia do lean
manufacturing, seguindo um passo a passo e utilizando eventos discretos que colaboram com
o desenvolvimento do projeto.
O início do estudo foi realizado uma coleta de dados e o mapeamento do processo produtivo, a
fim de conhecer e posteriormente transformar esses dados em informações. Sem dados o gestor
é apenas mais uma pessoa com opinião, se o profissional não pode descrever o que está fazendo
como um processo, ele não sabe o que está fazendo (WILLIAM EDWARDS DEMING,1982),
após conhecer o processo produtivo foi realizado uma análise dos pontos a serem melhorados e
posteriormente mostrar os ganhos esperados após a implantação do software de código de
barras.
2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo aborda a Metodologia Lean-Six Sigma e algumas ferramentas que são utilizadas
no desenvolvimento deste trabalho.
2.1

Seis Sigma

Seis Sigma é definido por Linderman et al. (2003) como um método organizado e sistemático
para a melhoria do processo estratégico e desenvolvimento de novos produtos e serviços, que se
baseia em métodos estatísticos e científicos para fazer reduções drásticas nas taxas de defeitos
definidos pelo cliente. Pesquisas científicas, tal como Schroeder et al. (2008) e Zu et al. (2008),
têm tentado determinar quais elementos fazem o Seis Sigma ser efetivo. Além do foco nas
métricas (índices de validação do sistema de medição, índices de capabilidade de processo,
etc.), o procedimento de melhoria estruturado do Seis Sigma é visto como uma contribuição
efetiva e inovadora para gestão da qualidade.
É crescente o interesse das organizações por programas de melhoria que garantam a qualidade
dos produtos, a satisfação dos clientes e uma boa lucratividade. Os programas tradicionais
dificilmente apresentam grandes impactos, no entanto, um em especial tem se destacado e gerado
uma onda de implantação nas organizações por seus resultados extremamente significativos: o
Seis Sigma. Pande, Neuman e Cavanagh (2000) afirmam que se não fosse o calibre dos
resultados alcançados, seria possível considerar que a onda de implantação se deu por modismo.
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Grandes empresas adotaram o Seis Sigma e obtiveram ótimos resultados, entre elas: Motorola,
General Electric (GE), Black Decker, Dupont, Johnson Johnson, Kodak, Polaroid, Samsung,
Toshiba, White Martins e também uma série de empresas estão embarcando silenciosamente
nesses esforços motivadas por uma mentalidade anti modismo. Segundo Perez-Wilson (1999),
diferentes interpretações e definições podem ser:
Medida: existe grande quantidade de defeitos ou falhas quando o nível sigma é
baixo e por isso é uma medida do nível de qualidade;
Filosofia: o Seis Sigma é uma filosofia de melhoria perpétua e redução da
variabilidade nos produtos e processos em uma busca interminável pelo zero
defeito, ou seja, pela perfeição;
Estatística: avalia o impacto nas especificações e tolerâncias do produto em
questão por ser uma estatística calculada para cada característica CTQ (Critical
to Quality);
Estratégia: o Seis Sigma é uma estratégia baseada na relação que existe entre
o projeto, a fabricação, a qualidade final e a confiabilidade de um produto.
Verifica-se toda a in- terface de um processo produtivo ou de serviço até chegar
ao ponto mais significativo: a satisfação total do cliente;
Visão: levar a organização a ser a melhor do ramo é uma visão intrínseca ao
Seis Sigma. É uma jornada incansável na busca da perfeição, visando garantir
a satisfação total do cliente para que desenvolva o sentimento de fidelidade à
marca.
O Seis Sigma é, enfim, um conceito apoiado no uso de técnicas e ferramentas estatísticas
auxiliando na tomada de decisão para a implementação de ações de melhoria de processos e de
produtos visando a perfeição.
O Seis Sigma tem como proposito a redução da variabilidade dos processos por meio da
aplicação de métodos de coleta e análise estatística. Ela tem como objetivo elevar 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, confome mostrado na Figura 1 (KOPARGAONKAR;
KAIRA, 2016).
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FIGURA 1 - Métrica Seis Sigma

Fonte: Página do Dicionário Financeiro, (2017).

2.2

Lean Manufaturing

O conceito do Lean Manufacturing (LM), objeto do Sistema Toyota de Produção (STP),
preceitua a supressão de desperdícios enquanto a eficiência e a produtividade são alcançadas
(SOUSA, 2005). O LM caracteriza-se como o conjunto de ações inicialmente exercidas pela
empresa japonesa Toyota para reduzir desperdícios e fazendo uso da flexibilidade ao mesmo
tempo (SHAH, 2007).
Portanto, tratam-se de processos puxados e ininterruptos de agregação de valor, que começam
a partir de uma demanda do cliente e são regados por uma cultura de melhoria contínua
(ROTHER, 1998).
O maior foco das indústrias que utilizam a ferramenta do Lean Manufacturing é eliminar os sete
desperdícios que podem ocorrer na produção de um produto. Acham-se várias formas de
desperdícios e um exemplo é quando se produz mais do que o necessário, ou mesmo, mais
rápido, ou antes, do que é preciso. De acordo com Taiichi Ohno (1997) existem 7 principais
desperdícios. São eles:
Defeitos (nos produtos);
Excesso de produção ou superprodução;
Estoques de produtos acabados ou de matérias primas esperando serem
processadas;
Processamento desnecessário;
Movimento desnecessário de pessoas;
Transporte desnecessário de mercadorias;
Espera ou ociosidade.
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2.3

Metodologia DMAIC

Para Rotondaro (2002), DMAIC é uma abreviação vinda dos termos em inglês Define-MeasureAnalyse-Improve-Control e que pode ser traduzido como Definir – Medir – Analisar – Melhorar
– Controlar. Para Pande et al. (2001), o método DMAIC é uma evolução do PDCA (Plan-DoCheck-Action) conta com cinco etapas bem definidas, que permite controle e melhoria nos
processos. Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009) o ciclo DMAIC inicia-se definindo os
problemas, para compreender quais são as necessidades de melhoria.
Este método é manuseado para coordenar projetos de Lean Six Sigma, entretanto pode ser
utilizada para gerir projetos de melhoria de uma forma geral (BERTANI, 2010). Esse método
ajuda a focar nos problemas de maior relevância. Quando se determina quais fatores precisam
ser aprimorados, a sequência estratégica de reparação deve partir de ações que, segundo Corrêa
e Corrêa (2005), são muitas e bastante complexas, servindo como uma rotina para organizar
problemas, com o intuito de transformá-los em bem estruturados. De acordo com as Figuras 2,
3, 4, 5 e 6, o sequenciamento da metodologia DMAIC, acompanhado com as ferramentas que
auxiliam na resolução de cada etapa deste método.
A primeira etapa do DMAIC busca descrever o problema do projeto e definir suas metas com
base em um histórico recente do problema, possibilitando conhecer as entradas e as saídas de
cada processo, dentre as suas múltiplas ferramentas existentes, as mais utilizadas são o
fluxograma, mapa de processo, Diagrama de Pareto, entre outras, conforme Figura 2.
FIGURA 2 - Etapa definir e suas ferramentas.

Fonte: Rother e Shook, (2003).
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A etapa mensurar tem como objetivo coletar dados ou usar dados existentes, o transformado
em informações para analisar e avaliar o cenário atual, mostrando seus impactos e identificando
problemas prioritários, conforme Figura 3.
FIGURA 3 - Etapa mensurar e suas ferramentas.

Fonte: Rother e Shook, (2003).

A etapa Analisar tem como foco identificar a causa raiz do problema, identificando e
organizando suas causas potenciais, para posteriormente priorizar e validar a causa raiz do
problema a ser tratado, ao final dessa atividade, espera-se que oportunidades de melhorias sejam
criadas, conforme Figura 4.
FIGURA 4 - Etapa analisar e suas ferramentas.

Fonte: Rother e Shook, (2003).
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A etapa melhorar consiste em gerar idéias e soluções potenciais para eliminar as causas
fundamentais e prioritárias do problema, umas das ferramentas mais importantes nessa etapa é
o brainstorming, conforme Figura 5.
FIGURA 5 - Etapa melhorar e suas ferramentas.

Fonte: Rother e Shook, (2003).

A última etapa do DMAIC busca analisar o alcance da meta e padronizar as atividades que
agregam valor para o processo, realizando o controle das ações implantadas e posteriormente
fazer alterações para continuar melhorando o processo em questão, sempre pensando é melhoria
contínua, conforme Figura 6.
FIGURA 6 - Etapa controlar e suas ferramentas.

Fonte: Rother e Shook, (2003).
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2.4

Diagrama de Pareto

O diagrama de Pareto é uma ferramenta que ordena as frequências das ocorrências do maior
para o menor, viabilizando a priorização dos problemas. Campos (2004) afirma que as análises
do Pareto decompõem um problema grande em problemas menores, com o princípio de que
80% das consequências provem de 20% das causas. Com o objetivo de mostrar possíveis
problemas ou ocorrências de acordo com o grau de importância, o gráfico de Pareto representa
a relação das causas e consequências sendo de grande utilidade para o tratamento de não
conformidades e definir planos de ação. Sendo usado em diversas ocasiões como:
Identificação de defeitos;
Priorização de ações;
Visualização das ações;
Apontamento de causas que atuam em um determinado defeito;
Confirmação de resultados de melhoria;
Detalhamento de causas maiores em partes específicas.
A Figura 7 apresenta um gráfico de Pareto que identificando os itens que mais contribuem no
tempo de produtividade.
FIGURA 7 - Gráfico de Pareto.

Fonte: Página do Dicionário Financeiro, (2017).
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2.5

Diagrama de Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta da qualidade que auxilia na descoberta das causas
raízes de um problema em questão, investigando todos os fatores que envolvem a realização do
processo. Formado na década de 60, por Kaoru Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, como
pode ser chamado, leva em conta todos os aspectos que podem ter originado à ocorrência do
problema, diante disso, ao utilizá-lo, a probabilidade de que algum detalhe seja deixado de lado
diminuem consideravelmente. O diagrama de Ishikawa simplifica processos complexos,
reagrupando em processos mais simples e, portanto, mais controláveis (TUBINO, 2000). O
Ishikawa é uma ferramenta bastante efetiva na busca das raízes do problema (SLACK, 2009).
De acordo com Moura (2003), o diagrama é uma ferramenta eficiente para realizar uma análise
dos processos e identificando possíveis causas de um problema. O Diagrama de Ishikawa é
uma ferramenta prática, muito utilizada para realizar a análise das causas-raízes em avaliações
de não conformidades, como apresentado na Figura 8.
FIGURA 8 - Modelo diagrama de causa e efeito.

Fonte: Página do Dicionário Financeiro, (2017).

2.6

Fluxograma

Uma organização é uma realização contínua de fatos ou operações, são processos que
transformam entradas pelos fornecedores em saídas para os clientes. Hammer e Champy (1994
apud GONÇALVES, 2000, p. 2), mencionam que “um processo é um grupo de práticas
executadas em uma sequência lógica com o intuito de produzir um bem ou um serviço que
agrega valor para o cliente principal”. Para melhor visualização das etapas dos processos é
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utilizado o fluxograma, esse modelo melhora a compreensão do processo de trabalho,
mostrando qual é a sequencia lógica para a realização de um processo produtivo e a partir disso
constroem normas de padrão de trabalho.
Pinho et al. (2007) ressaltam que a técnica do fluxograma possibilita 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. A cadeia de fluxo de
informações é um conjunto de etapas consecutivas, pelas quais diversos insumos sofrem algum
tipo de transformação, até a concepção do produto final com modificações da matéria-prima,
envolvendo muitas vezes diversas empresas de diferentes setores. A sua finalidade é demonstrar
de forma clara e de fácil leitura e interpretação as informações de um fluxo de determinada
atividade ou ação, além de mostrar o sequenciamento operacional, assim, ele demonstra as
atividades necessárias e desnecessárias ou que não agregam valor, gargalos ou atrasos.
(DANTAS, 2007). Em 1947 a American Society Mechanical Engineers (ASME) introduziu,
como padrão, cinco símbolos conforme Quadro 1.
QUADRO 1 - Significado dos símbolos do fluxograma de processos.

Símbolo

Operação

Definição da Operação

Uma operação existe quando um objeto é modificado
intencionalmente numa ou mais das suas características. A
Operação
operação é a fase mais importante no processo e, geralmente, é
realizada numa máquina ou estação de trabalho.
Um transporte ocorre quando um objeto é deslocado de um
Transporte
lugar para outro, exceto quando o movimento é parte integral
de uma operação ou inspeção.
Uma inspeção ocorre quando um objeto é deslocado de um
Inspeção
lugar para identificação ou comparado com um padrão de
quantidade ou qualidade
Uma espera ocorre quando a execução da próxima ação
Espera
planejada não é efetuada.
Um armazenamento ocorre quando um objeto é mantido sobre
Armazenamento
controle, e sua retirada requer uma autorização.
Fonte: Barbosa et. al. (2017).

2.7

Cronoálise

A necessidade geral de controlar o tempo e melhorar a eficiência produtiva alavancou novos
desenvolvimentos na indústria (SILVA, 1980). A avaliação da produtividade busca analisar e
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avaliar o quão eficiente é o desempenho de uma companhia, tanto globalmente como no estudo
individual de seus setores, contribuindo na estruturação de políticas estratégicas e gerenciais e
prestando dados que lhes permitem fiscalizar as variações dos indicadores produtivos ao longo
do tempo (TOLEDO JR, 1977), o estudo de tempos evidencia desta forma, a eficiência da
utilização e aplicação dos recursos disponíveis para alcançar os objetivos de desempenho da
organização. Sendo assim, o estudo de tempos pode e deve ser visto como um instrumento para
auxiliar na detecção e resolução de problemas, e no aperfeiçoamento e acompanhamento do
desempenho dos trabalhadores no sistema de produção.
Tempos e movimentos consistem no estudo dos sistemas de trabalho e tem como objetivos
desenvolver, padronizar e controlar o sistema e o método escolhido, determinando o tempo gasto
por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando em um ritmo comum, para
executar uma tarefa ou operação especifica e orientar o treinamento de trabalho no método
perfeito (BARNES, 1977). A cronoanálise é utilizada quando se tem que melhorar um processo
produtivo, fazendo a separação de cada etapa, conhecendo o tempo de cada processamento,
para então identificar prováveis locais de melhoria.
Toledo Jr e Kuratomi (1977) consideram a cronoanálise como a base para a melhoria contínua
da produção,

reorganizando e diminuindo os espaços físicos, maquinários e utilizar

eficientemente o capital humano. Segundo Barnes (1977), a ferramenta utilizada para a medição
de tempo é o cronômetro e para utilizar tal dispositivo de forma correta, adota-se 8 etapas,
descritas como:
Extrair e registrar as informações sobre a operação em estudo;
Decompor a operação em elementos;
Registar o tempo gasto pelo operador;
Definir o numero de ciclos pra serem cronometrados;
Qualificar o ritmo do operador;
Obtir o tempo normal;
Obtir a tolerância;
Obtir o tempo padrão com a operação.

2.8

5S

As idealizações de qualidade possuem o consentimento de que o propósito é a satisfação do
cliente final. Para alcançar tal feito se faz necessário um conjunto de técnicas que agregam valor
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para o cliente, realizando atividades desde a parte operacional do produto até a gerência de
recursos humanos. A Gestão da Qualidade Total, do inglês Total Quality Management (TQM),
foi introduzida na década de 1980 e 1990 nas empresas ocidentais e a idéia principal do TQM
é a de que uma indústria para conseguir alcançar suas metas de qualidade, necessita que todos
os seus departamentos ultrapassem suas capacidades de desempenho, e não somente as
atividades operacionais (CORDEIRO, 2004). Portanto, devido à sua larga abrangência, para a
adoção efetiva da TQM faz-se necessária a adoção das ferramentas da qualidade
(CARPINETTI, 2012).
Segundo Campos (1999), um Programa 5S busca transformar a maneira de pensar das pessoas
com o objetivo de melhorar seu comportamento, para toda a sua vida. O conceito 5S direciona
a empresa em ganhos efetivos de produtividade no qual é orientado por cinco palavras-chave
japonesas:
Seiri (organização e utilização);
Seiton (ordem e classificação);
Seiso (limpeza);
Seiketsu (higiene);
Shitsuke (disciplina).
Os cinco sensos são provenientes da palavra latina SEI que significa em português senso. De
acordo com Slack et al. (2009), cada senso e seu significado estão representados no Tabela 1.
TABELA 1 - Significado de cada censo provenientes da SEI.

Senso
Utilização
Organização
Limpeza
Padronização
Autodisciplina

Autodisciplina
Eliminar tudo o que não é necessário.
Organize os itens de forma que podem ser facilmente
encontrados.
Manter o local limpo, eliminando a poluição do ambiente.
Padronizar como atividades, manter uma organizaçã\o das
etapas a serem usadas.
Defina um compromisso com os colaboradores, com o
intuito de manter os padrões definidos.
Fonte: Adaptado de Slack et al. (2009).

Esta metodologia é de grande relevância, já que expressam o pensamento para sensibilização
dos operadores, buscando melhor eficiência no processo por meio de ferramentas que venham
a ser aplicadas para um controle estruturado e padronizado do processo, onde todo setor tem
necessidade de aplicação dos 5S, que promove uma mudança cultural nos colaboradores,
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consequentemente reduzindo os desperdícios e as ações que não agregam valor para o produto.
2.9

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):
Definir claramente o problema;
Incentivar os membros da equipe a participar e a apresentar as suas idéias;
Moderar a discussão das ideias, sem reprimir nenhum elemento da equipe nem
nenhuma ideia;
Registar todas as idéias 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.
3

METODOLOGIA

Este trabalho se enquadra como pesquisa aplicada, pois ela se direciona em agregar
conhecimento para os envolvidos, sempre com o foco em solução de problemas. Segundo Gil
(2010), pesquisas aplicadas são “pesquisas voltadas a aquisição de conhecimentos com vistas à
aplicação numa situação específica”.
Quanto a classificação desta pesquisa, a mesma se enquadra como uma pesquisa exploratória,
pois ela se consiste em uma pesquisa onde se trata muito em relação à melhoria,
consequentemente é aplicada às ferramentas necessárias para se chegar em um parâmetro de
confirmação do problema, por conta da mesma também citar e explicar diversas ferramentas
ela se enquadra também como uma pesquisa explicativa, sempre com o foco na solução do
problema. Relacionado à abordagem da pesquisa ela atende tanto a pesquisa quantitativa,
quanto a pesquisa qualitativa, pois na área de quantitativa ela envolve a melhoria do processo
que reflete na redução de tempo produção de uma peça que está totalmente ligada ao volume
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de produção, e na questão qualitativa ela se faz relacionada pois atende as necessidades da
qualidade.
Dentro desta pesquisa foram aplicadas inúmeras ferramentas para o auxílio do levantamento de
dados e auxílio na tomada de decisão.
Para iniciar o levantamento de informações foi realizada a elaboração de um fluxograma, para
ter uma melhor visualização do fluxo do processo, após uma análise do fluxograma e
entendimento do processo, foi realizado uma cronoanálise, para ter algo mensurável em relação
ao custo de mão de obra, através do tempo agregado na operação, após realizada toda a tomada
de tempos, foi realizado um diagrama de Ishikawa, onde foi possível definir as causas para o
problema e onde deve-se implementar a melhoria, sendo assim, foi necessário tomar a decisão
de por onde começar, neste exato momento foi utilizada a ferramenta Diagrama de Pareto, onde
foi definido 80 – 20, para assim começar a implementação da melhoria, a ferramenta DMAIC
foi utilizada durante todo esse processo, pois houve toda a parte de definição, onde foi usado o
fluxograma, na etapa de mensurar foi feito o levantamento de custos através da cronoanálise, a
etapa de análise foi realizada através do Diagrama de Pareto e Ishikawa, que foi feito todo o
estudo das peças, durante a etapa de melhora foi realizado todos os testes necessários até que
foi atingido o que era almejado, e por último, no processo de controle, foi criado uma tabela
com código de injeção e suas respectivas peças, e também foi realizado todo o treinamento
necessário com os colaboradores envolvidos.
3.1

Equipamentos de Refrigeração

Os equipamentos de refrigeração trouxeram segurança e facilidade no dia a dia das cozinhas
industriais e comerciais. A tecnologia dos equipamentos vem conseguindo conservar os aromas,
texturas e o sabores dos alimentos, mantendo assim a qualidade. O sistema de refrigeração nos
alimentos consiste em diminuir a temperatura de forma artificial. Esse sistema é realizado da
seguinte forma no equipamento:
O equipamento possui um fluido refrigerante que vai para o compressor, onde o
mesmo é comprimido em forma de vapor;
O vapor é aquecido e vai para o condensador, que transfere o aquecimento para o
meio externo, assim ocorrendo a queda da temperatura;
O vapor retorna ao estado líquido e vai para válvula de expansão;
A válvula faz a pressão reduzir ocasionando a evaporação e resfriando ainda mais;
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Os ventiladores do evaporador misturam o vapor com liquido;
Os ventiladores mandam o vapor novamente para o compressor para reiniciar o
ciclo.
As temperaturas baixas inibem as proliferações de bactérias, fungos e microrganismos, evitando
a contaminação dos alimentos. Os objetivos principais dos equipamentos de refrigeração são
de otimizar o armazenamento e conservar os produtos mantendo a qualidade e propriedades
específicas.
4

COLETA DE DADOS

O presente estudo de caso ocorrerá em uma indústria de produção de fornos elétricos. Para
realizar o estudo de caso foi analisado o processo de injeção de poliuretano de uma determinada
linha de equipamentos de refrigeração da empresa, desde a movimentação do processo até a
programação manual do setup. O estudo baseia-se no princípio de eliminar erros de injeção e
diminuir a movimentação excessiva.
Os equipamentos de refrigeração são selados com poliuretano, e o operador fica responsável
pela programação da quantidade exata de cada peça a ser injetada, sendo necessário se deslocar
do local em que fica a prensa para o local onde fica o equipamento dosador das substâncias,
assim ele retorna ao local da prensa e continua com o processo de injeção, repetindo o processo
para cada peça nova.
Para uma melhor visão e entendimento de como funciona o processo de produção e
consequentemente compreender quais são as entradas e as saídas de cada processo, bem como
verificar a funcionalidade das respectivas especificações, foi elaborado um mapeamento de
processo, como pode ser visto na Figura 9.
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FIGURA 9 - Mapa de Processos.

Fonte: Próprios autores.

Para coletar os dados de tempo de fabricação segmentou-se a produção em operções discretas,
aqui apresentadas como etapas de fabricação. Por meio da cronoanálise foi possível verificar o
tempo empregado para realização de cada etapa de fabricação. A Tabela 2 e a Figura 10
demonstram os tempos de todas as etapas de fabricação.
TABELA 2 - Tempo das etapas de fabricação.

Etapas de
fabricação
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrição das etapas
Dobrar chapa externa
Dobrar chapa interna
Instalação de outros componentes
Instalação da moldura superior
Envolvimento de tubo na chapa
Vedação das arestas
Injeção de poliuretano no molde
Tempo de cura
Limpeza

Tempo
[min]
3,35
3,35
6,72
1,53
2,12
4,92
31,50
15,00
4,02
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FIGURA 10 – Tempo das etapas de fabricação.

Fonte: Próprios Autores.

Vários produtos da gama de refrigeração utilizam componentes injetados em PU. A Tabela 3
apresenta os produtos e as respectivas quantidade de peças injetadas utilizadas na formação do
conjunto montado.
TABELA 3 – Quantidade de peças injetadas por produto.

Produto

Modelo

Fermentadora
Ultra congelador
Mini câmara
Ultra congelador industrial
Resfriador de água

1
2
3
1
1
1
2
3
1

Peças Injetadas
[pç]
6
5
7
2
10
10
12
14
1

Fonte: Próprios Autores.

A Tabela 4 foi demonstrada o volume de produção de produtos da linha de refrigeração no ano
de 2019, este histório foi o período de coleta de dados.
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TABELA 4 – Volume de produção de equipamentos de refrigeração.

Volume de
produção
[pç/ano]
427
249
45
29
22
772

Produto
Fermentadora
Ultra congelador
Mini câmara
Ultra congelador industrial
Resfriador de água
TOTAL

Fonte: Fornecido pela empresa, (2020).

A Tabela 5 apresenta a quantidade de peças injetadas com relação aos produtos produzidos no
ano de 2019.
TABELA 5 - Volume de produção de peças injetadas no ano de 2019.

Produto

Volume de
produção
[pç/ano]

Fermentador
Ultra congelador
Mini câmara
Ultra congeladore industrial
Resfriador de água
TOTAL

427
249
45
29
22
772

Volume de
peças
injetadas
[pç/ano]
2698
498
450
433
22
4101

Fonte: Fornecido pela empresa, (2020).

Também foi possível por meio da cronoanálise verificar um deslocamento desnecessário na
etapa 7 (injeção de poliuretano no molde). Esta movimentação desnecessária é o percurso entre
o posto de trabalho e o centro de programação das máquinas que se encontravam distantes das
injetoras denominadas Injetora 1 (Berço), Injetora 2 (prensa 1) e Injetora 3 (prensa 2). Sendo
que as distâncias entre as máquinas e centro de programação eram 50, 26 e 42 metros
respectivamente (percurso de ida e volda do operador). A Tabela 6 e a Figura 11 demonstram
o percurso de deslocamento dos operadores a cada peça injetada.
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TABELA 6 - Deslocamento dos operadores.

Máquina

Distância
[m/pç]

Injetora 1
Injetora 2
Injetora 3

50
26
42
Total

Volume de
peças
injetadas
[pç/ano]
362
2.952
1.552
4.866

Deslocamento
do operador
[m/ano]
18.100
76.752
65184
492.230

Fonte: Próprios autores.
FIGURA 11 - Deslocamento dos operadores antes da melhoria.

Fonte: Próprios autores.

Foi verificado que o tempo programação das injetoras variando entre 1,38 a 2,45 minutos,
dependendo da entre as máquinas e o centro de programação, e eventuais problemas de
qualidade que eram percebidos caso a peça seja injetada com a quantidade errada da substância,
onde era comprovado o grande desperdício, pois era necessário realizar retrabalho dos
componentes processados. A Tabela 7 e Figura 12 apresentam dos tempos cronometrados
utilizados para programar as injetoras.
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TABELA 7 - Tempo de programação anual injetoras antes da melhoria.

Máquina

Tempo de
programação
[min/pç]

Injetora 1
Injetora 2
Injetora 3

2,45
1,38
2,08
Total

Volume de
peças
injetadas
[pç/ano]
362
2.952
1.552
4.866

Tempo de
programação
Anual
[min/ano]
886,90
4083,60
3.223,33
8.203,83

Fonte: Próprios autores.
FIGURA 12 - Tempo de programação anual das injetoras antes da melhoria.

Fonte: Próprios autores.

Outro ponto importante de destaque é em relação a fadiga do operador, pois não há uma métrica
capaz de sinalizar o quão prejudicial é o deslocamento repetitivo durante a rotina de trabalho
para realizar o setup da máquina e retornar ao posto de trabalho.
5

ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo será apresentado à aplicação prática da metodologia DMAIC, na etapa análise,
com o objetivo de reduzir o tempo de processamento de uma atividade crítica, no setor de
injeção pneumática, seguindo esse método será possível comprovar o porque trabalhar e reduzir
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o tempo da atividade desenvolvida nessa área e indicando a oportunidade de se detectar e agir
sobre as causas de modo a proporcionar um serviço mais padronizado e de qualidade. Segue
abaixo o Grafico de Pareto mostrando quais são as possiveis etapas a serem priorizadas.
5.1

Pareto

De acordo com o diagrama de Pareto, a etapa que apresenta maior tempo de processamento é a
injeção, de acordo com a Figura 13, dentro dos 80-20 o gráfico de Pareto mostra qual operação
leva o maior tempo para ser executada (gargalo) portanto, este processo deve ser analisado e
melhorado primeiro, pois o lead time será reduzido a partir da redução do gargalo.
FIGURA 13 - Gráfico de Pareto.

Fonte: Próprios autores.

O diagrama de Ishikawa procura estabelecer a relação existente entre o efeito e todas as causas
de um processo produtivo. Todo o efeito possui diferentes categorias de causas, que, por sua
vez, podem ser formadas por outras possíveis causas (RODRIGUES, 2010) Portanto, existem
diversos fatores de causa, mas devem-se atacar os que influenciarão diretamente os efeitos. Para
isso é possível seguir a priorização de problemas, estabelecido pelo Diagrama de Pareto, e assim
padronizar fatores de causa mais relevantes. Segue abaixo o diagrama de causa e efeito referente
a etapa de injeção. Foi elaborado um diagrama de Ishikawa, no qual é decrita as possíveis causas
extratificadas nos 6M’s visando descobrir a a causa raiz para o efeito da operação de injeção
de PU ser a gargalo na fabricação de produtos da linha de refrigeração. A Figura 14 ilustra do

23

diagrama causa e efeito para processo de injeção de PU.
FIGURA 14 - Diagrama de Ishikawa do processo de injeção de PU.

Fonte: Próprios autores.

A empresa Alpha não possuía projeto de automatização da programação da quantidade de
poliuretano necessário a ser processado nas injetoras, tendo assim perda de tempo com
movimentação excessiva variando entre 1,38 a 2,45 minutos.
Outro ponto importante de destaque é em relação a fadiga do operador, pois não há uma métrica
capaz de sinalizar o quão prejudicial é o deslocamento repetitivo durante a rotina de trabalho
para realizar o setup das máquinas e retornar ao posto de trabalho.
Devido a análise realizada com as evidências levantadas no diagrama de Ishikawa e no
diagrama de Pareta evidenciou que a causa raiz é o tempo elevado de setup. O objeto de
melhoria deste trabalho deve ser a redução do tempo de preparação das injetoras que deve
aumentar a produtividade, reduzir o lead time e também reduzir de deslocamento dos
operadores na programação das injetoras.
Discutiu-se a possibilidade de automação no processo de programação das injetoras com a
implementação de código de barras que realiza a comunicação direta entre as injetoras e o centro
de programação. O código de barras deve conter a referência do componente, a injetora e a
quantidade de polímero necessária para processamento da peça injetada. Foi realizado um
orçamento do sistema de automação visando viabilizar financeriamente o investimento nesta
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automação. O custo estimado para implentação do sistema de automação é de aproximadamente
R$1.000,00.
6

MELHORIA

A meta de redução do tempo de programação da injetora era reduzir para 0,25 minutos por peça.
Este tempo é a meta para que o retorno do investimento no sistema de automação com a
implantação do códido de barras se viabilizaria.
Com autorização da empresa, foi realizada aquisição do sistema de automação do leitor de
códigos de barraz a Tabela 8 apresenta custo total do investimento total na implantação.
TABELA 8 - Custo total do investimento.

Descrição
Reunião
Programação da injetoras
Treinamento
Total

Investimento
[R$]
456,00
483,36
47,50
986,86

Fonte: Próprios autores.

Também foi solicitado ao fornecedor das máquinas dosadora de PU para auxiliar na
implementação do leitor de código de barras e nos try-outs das injetoras.
Foi realizado um estudo de todos os componentes injetados em PU, criou-se códigos de barras
específicos para cada componente, contemplando a injetora e quantidade de matéria prima.
Estes códigos foram desenvolvidos pela equipe operacional da empresa Apha conforme
apresentado do Quadro 2.
Posteriormente treinou-se todos os colaboradores envolvidos direta e indiretamente com a
melhoria implantada.
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QUADRO 2 - Código dos moldes.

Fonte: Próprios autores.

Os try-outs foram realizados em todas as injetoras com todos os componentes injetados e seus
respectivos códigos de barras. Eles foram fixados na lateral da injetora e nos moldes
correspondentes, para que o operador utilizasse o leitor que automáticamente faria a
programação do item injetado conforme apresentado na Figura 15.
FIGURA 15 - Código de barra no molde.

Fonte: próprios autores.

Após os testes e a implantação do leitor de código de barras, foi realizado novamente a
cronoanálise da injeção dos equipamentos de refrigeração por injetora. A Tabela 9 e Figura 16
apresentam os tempos antes e após a implantação da melhoria e o ganho que representa o
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aumento de produtividade aplicado segundo o histórico do ano de 2019.
TABELA 9 - Tempo de produção antes e após a melhoria e o ganho de produtividade.

Máquina

Tempo
antes da
melhoria
[min/pç]

Tempo
após da
melhoria
[min/pç]

Ganho
por peça
[min/pç]

Volume
de peças
injetadas
[pç/ano]

Injetora 1

2,45

0,12

2,33

362

886,90

42,23

844,66

Injetora 2

1,38

0,12

1,26

2.952

4.083,60

344,40

3.739,20

Injetora 3

2,08

0,12

1,96

1.552

3.233,30

181,07

3.052,20

4.866

8.203,80

567,70

7.641,70

TOTAL

Tempo
Tempo
antes da
após a
melhoria melhoria
[min/ano] [min/ano]

Ganho
de
Produt.
[min/ano]

Fonte: Próprios autores.
FIGURA 16 - Ganho de programação anual e ganho de produtividade.

Fonte: Próprios autores.

Como informado pela controladoria da empresa Alpha, a hora/homem + hora/máquina das
injetoras é de R$ 56,60 por hora. A Tabela 10 e a Figura 17 apresentam o a redução de custo
anual.
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TABELA 10 - Custo de programação antes e após a melhoria e redução de custo.

Custo
Custo
Ganho
Volumede
antes da após da
por
Máquina
peçasinjetadas
melhoria melhoria
peça
[pç/ano]
[R$/pç]
[R$/pç] [R$/pç]

Custo
Custo
Redução
antes da
após a
de custo
melhoria melhoria
anual
[R$/ano] [R$/ano] [R$/ano]
836,64
40,97
795,66

Injetora 1

2,3112

0,1132

2,1980

362

Injetora 2

1,3049

0,1132

1,1917

2.952

3.852,20

334,17

3.518,03

Injetora 3

1,9653

0,1132

1,8521

1.552

3.050,10

175,69

2.874,41

4.866

7.738,94

550,83

7.188,10

TOTAL

Fonte: Próprios autores.
FIGURA 17 - Ganho de programação anual e ganho de produtividade.

Fonte: Próprios autores.

A empresa Apha entende que um investimento é viavel economicamente se o pay-back for
inferior a 24 meses. A Tabela 11 apresenta o tempo de retorno do investimento no sistema de
automação.
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FIGURA 18 - Pay-back do investimento em automação.

[R$]

Redução de
custo anual
[R$/ano]

Pay-back
[ano]

986,86

7.188,10

0,13

Investimento

Fonte: Próprios autores.

O pay-back do investimento em automação foi de 0,13 anos (1,64 meses), que se provou um
ser viável economicamente.
7

CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho foi possível concluir que quando existe uma análise de
eliminação de atividades indesejadas podem ser indetificadas por meio do mapeamento do
processo.
Foi verificado um aumento de produtividade significativo da ordem 1941% para a injetora 1,
1050% para a injetora 2 e 1633% para a injetora 3. Devido ao deslocamento realizado pelo
operador para fabricação de cada peça.
Também foi constatado que houve uma redução de custo anual relevante na operação de injeção
em PU da ordem de R$7.188,10, também devido à eliminação do tempo de deslocamento
realizado pelo operador para fabricação da peça.
A empresa Alpha entende que um investimento atrativo tem um pay-back de 24 meses e o
retorno do investimento obtido no presente trabalho foi de 1,64 meses. Que se provou ser viável
economicamente.
A busca por atividades desnecessárias deve ser feita sempre que possível, principalmente em
processos industriais que geram uma quantidade significativa de receita para empresa, para que
seja factível a lucratividade da companhia e minimização dos custos de produção, respeitando
sempre o ser humano que está em contato com a produção para não afetar sua saúde.
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RESUMO
O presente trabalho tratou se de um mapeamento dos processos de serviço em uma loja de
varejo com o intuito de aplicar de melhorias, aumentar a qualidade e reduzir os custos
operacionais. Foi utilizada a metodologia Six Sigma conduzida pelo DMAIC que é um método
que tem como função orientar o pesquisador obter resultados mais satisfatórios através das
análises de processos. O objetivo principal desse trabalho foi analisar os processos internos de
atendimento ao cliente em uma loja de vestuário no varejo, localizada no município de Pouso
Alegre MG. A metodologia aplicada nesse trabalho foi um estudo de caso de natureza aplicada
quali-quantitativa. Como resultados deste trabalho foram encontrados meios para redução de
custos, aumento da qualidade e consequentemente a melhoria da lucratividade da empresa e a
padronização dos serviços.
Palavra-chave: Six Sigma. DMAIC. Processos de Serviços. Melhoria Contínua.

ABSTRACT

The present work was a mapping of service processes in a retail store in order to apply
improvements, increase quality and reduce operating costs. The Six Sigma methodology
conducted by DMAIC was used, which is a method whose function is to guide the researcher
to obtain more satisfactory results through process analysis. The main objective of this work
was to analyze the internal customer service processes in a retail clothing store, located in the
municipality of Pouso Alegre MG. The methodology applied in this work was a case study of
a qualitative and quantitative applied nature. As a result of this work, means were found to
reduce costs, increase quality and, consequently, improve the company's profitability and
standardize services.
Keyword: Six Sigma. DMAIC. Service Processes. Continuous improvement.
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1 INTRODUÇÃO
As vendas no varejo sofrem uma queda de 16,8% em relação ao ano anterior, a maior queda em
20 anos e a mais acentuada da série histórica iniciada desde 2001 reflete os efeitos da política
de isolamento social adotadas para o controle da pandemia de covid-19, o setor que mais sofreu
este impacto foi o de vestuário, tecidos e calçados que amargou uma queda de -60,6% (IBGE,
2020).
Augusto (2019) afirma que o varejo é um mercado altamente competitivo, e por se voltar
completamente ao consumidor final. As empresas desse segmento precisam se atentar as
mudanças que afetam a necessidade do seu público alvo, captando as tendências, para as
transformar em uma boa experiência ao cliente.
O setor de varejo é baseado no cliente, sem cliente qualquer empresa de varejo falhara, as
empresas devem garantir um alto nível de satisfação do cliente. O programa Six sigma ensina
líderes empresariais a atuarem com a satisfação do cliente, a prestação de serviços e outros
serviços gerenciais para o sucesso a ferramenta de garantia de qualidade permitirá a empresa
compreender as exigências de seus clientes (Santos, 2018).
Fraga (2019), afirma que ao implementar o Lean Six Sigma, precisamos ter em vista seu
principal objetivo: otimizar a forma como os processos acontecem. Para que essa utilização
traga bons resultados, nada melhor que a utilização de um roteiro, para isso temos o método
DMAIC (define, measure, analyse, improve, control), ou seja para nos nortear aos resultados
esperados.
Como percebido o método DMAIC inserido na metodologia Six Sigma pode ser aplicado em
âmbito organizacional. Serve como um mapa para realização das aplicações de melhorias
estabelecendo as etapas a serem seguidas dentro da metodologia do Lean Six Sigma. Por isso
selecionado para este estudo realizado na loja de Varejo HPouso Alegre LTDA, pois trata se de
uma loja prestadora de serviço ao consumidor, que passa por um momento crítico devido a atual
situação nas redes de varejo devido a pandemia covid-19, com a aplicação desta metodologia
pretende se alcançar os objetivos já estabelecidos neste estudo afim de se obter bons resultados.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo principal desse trabalho e utilizar da metodologia Seis Sigma adotando a peça chave
DMAIC para mapear identificar oportunidades de melhoria nos serviços de uma loja de varejo.
1.2.2 Objetivos Específicos
Para que o objetivo principal desse trabalho seja concluído foram estabelecidos alguns objetivos
específicos:
a- Mapear o processo de venda.
b- Identificar os gargalos existentes no processo de vendas.
c- Sugerir melhorias para o processo de vendas.
d- Reduzir em 30% o Lead Time.

1.3 OBJETO DE ESTUDO
Este trabalho engloba a aplicação da metodologia Seis Sigma e inúmeras ferramentas nela
utilizadas, aplicadas de forma simples e objetiva em uma franquia HERING localizada á Rua
Adolfo Olinto, 256, Centro em Pouso Alegre MG. As franquias obedecem um padrão de
distanciamento, ou seja são pontos estratégicos escolhidos por representantes diretos do
franqueador principal.
A empresa estudada está diretamente ligada ao setor comercial apresenta inúmeras atividades
internas assim parte desde o recebimento de mercadorias, conferencias de notas ficais,
lançamento de nota, organização de Visual Merchandisng e atendimento ao cliente desde o
momento que entra na loja até a finalização da compra no caixa. A gestão interna possui uma
hierarquia sendo o franquiado, o facilitador, vendedores, caixas e estoquistas, cada um com sua
lista de atividades sendo todos aptos a todas as funções.
Além disso a empresa dispõe de treinamentos internos disponibilizados pela franqueadora para
que siga os padrões propostos pela marca, conta com o quadro 9 funcionários.
A empresa estudada é uma loja de franquia de uma marca consolidada que atua no mercado de
vestuário a 140 anos, atende todos os públicos desde moda infantil ao adulto, além de vestuário
íntimo e sua nova coleção para pets, conforme ilustrada na figura 1.
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Figura 1 Faixada da Loja H Roupas

Fonte: Google MAPS

1.4 JUSTIFICATIVA
Com uma participação de cerca de 20% na composição do PIB e empregando cerca de 10,2
milhões de pessoas (IBGE 2016), o setor varejista é um dos mais relevantes para a economia
brasileira (Parente 2014).
Priorizar a qualidade não é apenas uma opção para a maioria dos empreendedores, com a alta
competitividade, sua aplicação nos serviços e produtos oferecidos passa a ser fundamental para
o sucesso da organização. Olhando pelo lado dos clientes a disputa também e acirrada, pois as
empresas devem ter em vista o mesmo cenário: todos os consumidores querem ser bem
atendidos e esperam um bem ou serviço de alta qualidade e claro tudo isso com valor acessível
e compatível com a aquisição (Guerini, 2018).
Uma abordagem única e padrão, não aborda os inúmeros e exclusivos desafios que as empresas
de varejo enfrentam. As possíveis abordagens são complexas e variadas, e devem ser projetadas
especificamente para cada organização. As empresas que lidam com esses componentes abrem
caminho para implementação bem sucedida do Six Sigma e colhem os benefícios da eficiência,
economia de custos e em última instancia conseguem o alto desempenho (MARQUES, 2017).
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Com isso é valido ressaltar que este trabalho tem como prioridade a visão de qualidade de
acordo com o cliente, além da competitividade de acordo com os concorrentes para que de
forma clara e objetiva seja aplicada a metodologia Six Sigma para alcançar os resultados
esperados para a organização.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 PROCESSO
Para Buffa e Cunha (1979) a produção é o resultado da transformação de recursos entradas,
chamadas de inputs em saídas de bens ou serviços, chamados de outputs, conforme pode ser
visto na figura 02.
Para Aaker (1996) o valor da marca está nos benefícios avaliados pelos consumidores e nos
resultados obtidos pela empresa detentora de tal marca, para mensurar esse valor o autor propõe
que sejam utilizados os seguintes fatores:
a) Lealdade a marca: quanto o consumidor está disposto a pagar por determinada
marca? Está satisfeito com ela?
b) Qualidade percebida: a percepção de qualidade conforme a opnião dos
consumidores sobre a marca.
c) Associações: quando os consumidores levam a marca e consideração
comparando com os concorrentes.
d) Medidas de comportamento de mercado: a performance da marca, ou seja os
preços praticados, sua localização, a fatia de mercado qual ocupa.
e) Segundo Keller (1998, p2.) percebemos o brand equity que é o valor agregado
ao produto pela marca e está baseado a um conjunto de associações na memória
do consumidor, exercendo grande influência no momento da compra.

Figura 2: Exemplo de processo: processo de compra

Fonte: Kotler (1992)
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Marcondes (2015) afirma que, para que as organizações se insiram no mercado e acompanhe
as mudanças do ambiente é indispensável o melhoramento continuo dos processos.

2.2 PROCESSOS DE SERVIÇOS
Os processos utilizam de recursos da organização para oferecer resultados objetivos aos seus
clientes (GONÇALVES, 2000).
Segundo campos (2004), um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente
de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo a necessidade do cliente. Com isso, as
empresas devem adotar políticas de atividades internas afim de satisfazer as necessidades de
seus clientes de forma dinâmica.
Para GONÇALVES (2000), não existe um produto ou serviço prestado por uma empresa sem
um processo empresarial, então os processos existem para atender á necessidade de produzir e
oferecer algum produto ou serviço.
A gestão de serviços se tornou um dos mais poderosos diferenciais competitivos que uma
empresa pode ter, pelo simples fato que bons serviços consegue facilmente aproximar,
conquistar e fidelizar clientes. Serviços são medidos e avaliados pela satisfação de cada cliente
e podem variar muito de empresa para empresa (VEYRAT, 2015).
Mattar (2011), diz que o varejo pode ser claramente definido como processos de
comercialização de produtos e serviços que se vendem sem intermediários, ou seja; diretamente
para o cliente final. Esse setor tem como benefícios gerar empregos no Brasil, tendo em vista
que pertence ao setor terciário, o setor varejista é o que mais cresce no país e pode ser
representado conforme figura 03.
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Figura 3: Visão geral do processo de desenvolvimento de serviços

Fonte: Forcellini (2013)

2.3 GESTÃO DE PROCESSOS DE SERVIÇO
A gestão de processos dispõe da função de planejamento, monitoramento, avaliação e revisão
dos processos da organização, focando a melhoria continua, no alcance dos objetivos e metas
estabelecidos (MARCONDES, 2015).
A gestão e vista como um processo de direção ou administração de uma determinada
organização, por meio dela e possível desenvolver objetivos e metas a serem alcançados
estrategicamente, um exemplo é o aumento da produtividade e a redução dos custos que tem
por consequência o aumento da margem de lucro (CHIAVENATO, 2008).
Os processos de serviço operam por meio do processo de transformação de input em output, as
entradas e saídas podem ser intangíveis nas operações de serviços, e as transformações podem
não ser físicas. O cliente, consumidor faz parte dos processos de transformação conforme sua
necessidade (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2002).
Segundo CHIAVENATTO (2014) a gestão de vendas [...]envolve o planejamento, a
organização a direção e o controle das atividades de venda incluindo recrutamento, seleção,
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treinamento, previsão de vendas, definição de cotas e definição de zonas de vendas, na medida
em que as atividades são direcionadas a equipe de vendas.

2.3.1 Tipos de Serviços
O conceito de serviços deve ser abordado do ponto de vista do cliente (EDWARDSON, 1997),
é um elemento crítico para a organização, sucessivamente para o cliente, temos que o conceito
de serviço é a proposição do negócio na perspectiva da organização, a percepção do serviço na
perspectiva do cliente (CLARK; JOHNSTON, 2002).
Agregando uma diversidade de atividades, este setor prima pela heterogeneidade e variedade,
seja em termos de características de produto ou processo, seja no ponto de vista mercadológico,
heterogeneidade esta se refere ao setor de forma teórica. A base de conceituação e de
classificação das atividades de serviço é bastante variada (KON, 2004).
Com a finalidade de uma boa definição de serviço ou produto é importante observar as
características do mesmo. Lovelock e Wright (2003) destacam quatro principais atributos para
diferenciação entre produto e serviço:
1. Intangibilidade: Os serviços não podem ser tocados, vistos sentidos ou cheirados antes
de serem adquiridos pelo consumidor. Exemplo: o atendimento que resulta em compra
de mercadoria.
2. Inseparabilidade: os serviços são simultâneos, ou seja, são produzidos e consumidos ao
mesmo tempo. Exemplo: o atendimento desde o início ao fim.
3. Variabilidade: depende do consumidor final, de onde e quando vão serem utilizados,
por isso eles são altamente sujeitos a variabilidade. Exemplo um cliente fixo que compra
em uma loja da franquia em outro estado.
4. Perecibilidade: os serviços ao contrário dos produtos de consumo não podem ser
guardados para depois.

2.3.2 Serviços de Franquias
De acordo com pesquisas realizadas a HStore e reconhecida por mais de 90% dos brasileiros, a
rede e conhecida largamente por sua atuação na indústria assim como sua aproximação do seu
consumidor final em seus desejos. Da indústria ao varejos hoje em dia a empresa se trata da
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maior rede de franquias no Brasil, no setor de vestuário, presente em todos os estados com mais
de 550 unidades, além de atuação internacional em 17 franquias na américa latina (Autor
desconhecido Cia Hering).
A busca sempre fazer as adaptações tecnológicas tanto em sua manufatura onde são produzidas
as peças de varejo como em suas lojas melhorando atendimento ao público, criada em 1880 e
um node de referência no varejo.
(Cia Hering, 2010, autor não identificado); Ao optar por uma franquia da marca o franqueado
tem vantagens exclusivas, confira a seguir as facilidades e serviços prestados pela Cia. Hering
antes, durante e após a abertura da franquia.
a) Marca com tradição e reconhecimento. Uma marca fundada por dois irmãos alemães no
sul do país, reconhecida desde de o início pela sua linha de roupas básicas.
b) Forte know how no desenvolvimento de franquias. Ou seja, levando ao pé da letra o
significado da palavra “saber como” ou “saber fazer” isso significa que a empresa tem
conhecimento especializado e sobre seus produtos e serviços e domina seu mercado de
atuação.
c) Grande estrutura e suporte ao franqueado. A franqueadora busca sempre acompanhar e
desenvolver os objetivos mensais para o franqueado, desde material de apoio como
personalização de vitrine, como lista de tarefas internas de atividades e metas, além de
um profissional de campo que trabalha por região fazendo acompanhamento de equipe.
d) Marca internacionalmente reconhecida.
e) Campanhas publicitarias com alto impacto nacional. A empresa acredita ainda que a
propaganda fala sobre o negócio, suas campanhas buscam sempre enfatizar seu produto
e suas inúmeras lojas por todo o país.
Segundo a associação brasileira de franquias (2020), franquia é um modelo de negócio copiado
e transferido para outro ponto comercial, que detém os direitos de quem criou o modelo inicial.
¨Franquia é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado os direitos de uso de uma
patente ou marca, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi exclusiva da marca, e
eventualmente o sistema de tecnológico de modelo de negócio ou sistema operacional
desenvolvido pelo franqueador.
Alguns dados levantados pelo SEBRAE (2019), expõe as seguintes vantagens em se obter uma
franquia:
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1. Iniciar um negócio com a credibilidade de um nome ou marca já conhecido no mercado;
2. Apoio do franqueador;
3. Existência de um plano de negócios;
4. Planejamento de custos e instalações (padronização);
5. Possibilidade de Pesquisa e Desenvolvimento;
6. Independência jurídica e financeira.

Segundo Dario (2019), uma rede de franquias se forma a partir da possibilidade de replicação
de um modelo de negócio em novas unidades. Isso é viável a partir do modelo de negócio de
franquias; a padronização de processos, através delas franqueados exercem suas funções
respeitando os parâmetros de qualidade e normas de gestão propostas pelo franqueador.

2.4 Ferramentas de Gestão
2.4.1 Seis Sigma e a metodologia DMAIC
De acordo com comparações com outras metodologias o Seis Sigma tem relativamente mais
recente (Wekerma, 2011). O Seis Sigma teve origem na empresa Motorola no início de 1987,
com o objetivo de tornar a empresa mais competitiva com relação a seus concorrentes que
fabricavam produto igual ou superior com maior qualidade e menor custo.
A essência dos Seis sigma está diretamente ligada na utilização de métodos estatísticos para a
diminuição da variabilidade e em consequência os defeitos e custos, sempre focando no cliente.
Além disso a implantação de projetos de melhoria, não importa o tamanho, são incentivadas
com o intuito de pequenos ganhos, sendo que estes somados apresentaram resultados
significativos para a empresa (PANDE, NEUMAN E CAVANAGH, 2001). Para Carvalho
(2005) a metodologia Six Sigma utiliza ferramentas estatísticas clássicas, organizadas em um
método de solução de problemas, denominado DMAIC que passa por cinco fases Definir
(Define - D), Medir (Measure - M), Analisar (Analyse – A), Melhoria (Improve – I) e Controle
(Control – C).
O principal objetivo da metodologia Seis Sigma é diminuir a variabilidade dos processos
através da aplicação de metodologia de coleta de dados e análises estatísticas, conforme
ilustrado na figura 5. Dentre seus objetivos estão aprimorar a qualidade, detectar e fazer
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correções nas causas de defeitos ou erros e reduzir os defeitos a um nível Seis Sigma 3,4 por
milhão de oportunidades – DPMO (KOPARGAONKAR; KAIRA, 2016).
Figura 4: Conversão DPMO em Sigma

Fonte: Pande, Neuman e Cavanagh (2001, p. 31)

Segundo Gaspar (2015) os serviços influenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas,
independente se for na indústria ou na prestação de serviços, influenciam diretamente na
qualidade do serviço ou produto adquirido pelo consumidor final. Com isso o principal objetivo
é a melhoria da qualidade, enfatizando se sempre o consumidor final.
No entanto nem todas as organizações devem utilizar da metodologia Seis Sigma antes da
aplicação deve se analisar a as estratégias e seu custo benefício, pois quanto maior o nível de
Seis Sigma maior o custo e esforço envolvidos (LINDERMAN, 2003).
Para a implementação do Lean Six Sigma é necessário o uso do método denominado DMAIC,
que prevê uma sequência lógica de etapas ou fases muito bem definidas para a realização das
atividades (CAMPOS, 2003).
Segundo Gijo e Sarkar (2013) existem diferentes abordagens da metodologia Seis Sigma as
duas abordadas são as seguinte; Design for Six Sigma e o DMAIC define-measure-analyseimprove-control (tradução definir-medir-analisar-melhorar-controlar), essa abordagem foi
selecionada para o estudo e compreensão dos benefícios da aplicação da metodologia seis
sigma, conforme ilustrado na figura 6.
Segundo Toledo, et al. (2012) a metodologia DMAIC oferece ferramentas para a otimização
dos processos e serviços dentro da organização, é nada mais do que uma aplicação passo a passo
da metodologia seis sigma. A ferramenta pode ser aplicada em qualquer tipo de atividade dentro
da organização com a finalidade de medições e melhorias, traçando estratégias e pontos a serem
trabalhados de forma clara e objetiva.
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Figura 5 Etapas do DMAIC

Fonte: Tresoldi (2019).

De acordo com Kuniyoshi (2006) a metodologia DMAIC auxilia a equipe de projeto no
direcionamento de seus esforços, com foco em problemas mais relevantes ao invés da resolução
de problemas que terão benefício praticamente nulo. Quanto a aplicação de Seis Sigma, o autor
conclui que possui uma imensa flexibilidade para resolver problemas de diferentes naturezas
em diversos tipos de empresas.
2.4.2 Mapeamento da cadeia de valor
Ferramentas visuais podem ser uteis, para sinalizar tarefas por ordem de prioridade, priorizando
o que é mais urgente e o tempo para sua execução. Essas ferramentas devem estar em local de
grande circulação para que os envolvidos nos processos entendam sua importância e os
processos (GUILHERME SCHINEIDER, 2010).
Segundo Hammer (2002) um processo desenhado com um objetivo especifico, não poderá
produzir resultados superiores, a despeito do trabalho dos colaboradores. a seu ver a empresa
atinge sucesso a partir do desempenho especifico dos processos bem documentados.
Para Pinto (2006) devemos iniciar o mapa descrevendo o estado atual que mostra o estado atual
da organização, com isso visa se a implementação do Lean, com um mapa do estado futuro que
mostra onde ir e como chegar. Esta ferramenta tem como principal finalidade a redução dos
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tempos, e com o mapeamento e possível agilizar o processo reduzindo os tempos e custos
operacionais, segue alguns padrões de montagem através de ícones conforme ilustrado na figura
6.
Figura 6: Ícones Para Montagem do VSM

Fonte: Adaptado de Rentes (2000)

2.4.3 Brainstorming
O brainstorming é uma ferramenta essencial para gerar, unir e colocar inúmeras ideias criativas
sobre um determinado assunto em pouco tempo. Sempre utilizado em grupos de interação ou
equipes multifuncionais, onde e selecionado um líder para coordenar as atividades a serem
realizadas (GEORGE 2005).
Com isso propõe Wekerma, (2004) foca sobre a responsabilidade do líder as seguintes
atividades:
a) definir claramente o problema
b) incentivar a equipe a apresentar suas ideias, de forma que todos participem.
c) moderar as ideias propostas sem reprimir nenhum membro da equipe nem suas ideias.
d) registrar todas as situações e ideias tratadas.
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Uma forma de identificar causas de problemas investigados é a realização de um Brainstorming
essa ferramenta é uma maneira disciplinada de geração de novas ideias e discussão em grupo
(Godoy, 2001).
2.4.4 Diagrama de Ishikawa
Para Miguel (2006), o diagrama de Ishikawa consiste em uma ferramenta de forma gráfica,
usada para analises de fatores de influência (causa), sobre um determinado problema (efeito),
devido ao seu formato é também conhecido como espinha de peixe.
Já para outros autores, Paladini e Carvalho (2012), o diagrama de Ishikawa também conhecido
como espinha de peixe, referência ao engenheiro japonês Kaoru Ishikawa (1915-1989), que
criou esse diagrama em 1943, o objetivo da ferramenta é analise das operações dos processos
da organização. Evidencia causas que conduzem determinadas falhas ou defeitos. Assim seu
efeito é nocivo e as causas podem ser eliminadas, conforme exemplo ilustrado na figura 8.
Figura 7 Exemplo do diagrama de Ishikawa

Fonte: Peinado e Graeml (2007) p. 551.

Slack et al (2002) diz que existem quatro fases para o desenvolvimento do diagrama de
Ishikawa a primeira deve ser evidenciar o problema na caixa de efeito/problema, a segunda
deve ser a identificação das principais causas desse problema, a terceira deve se abranger um
brainstorming para reunião de ideias reais sobre as causas, a quarta deve ser a colocação de
todas as causas de forma clara dentro do diagrama.

Junior et al (2018) aponta que a ferramenta diagrama de Ishikawa relaciona as possíveis causas
de uma situação ou problema e seus efeitos, construída no formato de uma espinha de peixe foi
aplicada pela primeira vez 1953 em Tóquio no Japão para sintetizar opiniões de profissionais
enquanto sintetizavam um problema em uma manufatura.
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Sander (2018) propõe que uma das maneiras para desenvolver a ferramenta e a utilização dos
problemas com os seis tipos de causas mais comuns, diz ainda que todos se iniciam com a letra
M:
a) Mão de Obra: o mesmo está diretamente ligado aos colaboradores, pode ser
resultado de falta de treinamento, erros ou imprudências durante o processo.
b) Matéria prima: este pode ser causado por alguma danificação no matéria ou serviço
prestado que foge as especificações do resultado final.
c) Maquinas: Este pode ser causado por falta de manutenção, no caso de utilização de
serviços pode ser algum tipo de congestionamento de rede que impede a máquina
de operar suas funções propostas.
d) Medidas: deve se reaver sempre as formas de medidas e monitoramentos do
processo para evitar os erro de medida.
e) Meio ambiente: está diretamente ligada as causas que podem causar algum tipo de
impacto ambiente de trabalho algumas mais comuns são: poluição, efeitos causados
pela chuva, instabilidade do tempo, excesso de poeira entre outros.
f) Método: a utilização de ferramentas ou técnicas que não oferecem o melhor
desempenho as atividades propostas.
2.4.5 Gráfico de Pareto
Segundo Corrêa e Corrêa (2012), a análise de Pareto teve início em práticas utilizadas pelo
economista Vilfredo Pareto, em meados do século XVI Pareto verificou que cerca de 80% da
riqueza mundial estava em posses de 20% da população, apresentando dados de uma forma
peculiar. Essa proporção 80/20 ficou muito conhecida pois ocorre com frequência ao analisar
situações cotidianas.
De acordo com Rocha (2007) e Toledo et al (2013), o gráfico de Pareto, conforme ilustrado na
figura 9, é uma representação gráfica de dados coletados em certo problema, que facilitam a
identificação de resultados prioritários. Neste caso a maior parte dos problemas (80%) é
provocada por poucas causas (20%) (ALVAREZ, 2001).
A análise da curva da porcentagem acumulada pode ser útil para a definição de quantos tipos
de defeitos devem ser atacados, para que se alcance certo objetivo de resultado
(ROTONDARO, 2002).
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Figura 8 Exemplo de Gráfico de Pareto

Fonte: Torres (2018)

2.4.6 Estratificação de Dados
Segundo Werkema (2006), estratificação é a divisão de um grupo de dados em vários subgrupos
de acordo com os fatores desejados, os fatores de estratificação. As causas que atuam no
processo e causam algum tipo de variação e assim por sua vez constituem algum fator de
estratificação. Fatores como turnos, maquinas, métodos, entre outros fatores naturais para a
estratificação. Pode-se por exemplo, dividir um fator por turno e colaborador para ver se o
problema está concentrado em algum desses fatores e encontrar a causa raiz desse problema,
conforme exemplo ilustrado na figura 10.
Figura 9: Gráfico de estratificação

Fonte: Antunes (2010).

A estratificação pode ser realizada em vários produtos ajudando a melhorar a qualidade,
detectar e eliminar causas raiz de alguns problemas. Será fácil detectar causas raiz dos
problemas quando os dados forem corretamente estratificados (CHAN e LU, 1995).
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Para Marshall (2012) a estratificação e um método utilizado em conjunto com outras
ferramentas para análise de dados assim ela divide os dados de forma que todos possam ser
bem visualizados.
2.4.7 Árvore Decisória
Segundo Bianca et al (2018), uma arvore decisória pode ser utilizada em qualquer situação
cotidiana que envolva tomada de decisão, para definir inúmeras atividades desde o início até o
fim estipulando as atividades escolhidas, conforme ilustrada na figura 11.
As arvores de decisão utilizam da estratégia dividir e conquistar, na qual as arvores são
constituídas apenas com alguns objetivos. As arvores de decisão são uma das técnicas de
aprendizado a qual um problema complexo e decomposto em subproblemas mais simples,
recursivamente a estratégia é aplicada a cada subproblema, (GAMA, 2000).
Figura 10 Estrutura de uma Árvore de Decisão

Fonte: Celles (2017).

A árvore de decisão está diretamente ligada ao que se denomina flexibilidade gerencial, pois a
estratégia permite rever a estratégia inicial de acordo com as novas condições econômicas. As
flexibilidades gerencias permitem capitalizar oportunidades assim como, aumentar o potencial
de ganhos, ou seja, aumenta o potencial de ganhos e limita o número de perdas (MINARDI,
2004).
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2.4.8 Análise de Variabilidade
Para Virgilio (2017), a variabilidade e a medida em que os pontos de dados de uma distribuição
estatística ou conjunto de dados divergem do valor médio ao mediano de acordo com a diferença
dos dados.
Para Hair et al (2006) e Triola (2005), a análise de variância é uma técnica estatística usada
para determinar as amostras de dois ou mais grupos que surgem de uma população com mesma
média, através da análise das variâncias amostrais.
Segundo Landim (2003), a análise de variância aplica se a para comparação simultânea entre
medias de diversas amostras ou para estima a variabilidade associada a diferentes fontes de
variação. Essa análise baseia se no fato de variância de uma soma de variáveis aleatórias, não
correlacionáveis entre si, é igual a soma das variâncias dessas mesmas variáveis.
2.4.9 CRONOANÁLISE
Figueiredo, Oliveira e Santos (2011) afirmam que a utilização da cronoanálise
(CRONOMETRAGEM), pode determinar um método mais eficiente e rápido para a execução
de uma operação, dispondo também a possível identificação de falhas e redução dos custos de
produção.
Francischini (2010) afirma que existem duas técnicas de observação direta do trabalho para a
determinação de tempo padrão, a cronoanálise e a amostragem de trabalho.
Sendo assim, Peinado e Graeml (2007) relatam várias utilidades para sua aplicação, destacando
entre elas proveito para estimar o tempo padrão de uma operação sob certas circunstâncias e
estimativas de tempo gasto em várias atividades exercidas pelos profissionais.
Peinado e Graeml (2007) concluem que esse método também permite a estimação da
porcentagem do trabalhador ou da máquina, em cada atividade e é utilizado quando se tem um
grande número de tarefas e operadores.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
O presente trabalho baseia se em um estudo de caso realizado em uma empresa franqueada de
vestuário. Esse tipo de trabalho se enquadra no tipo de abordagem qualitativa e é
frequentemente utilizado para coleta de dados de estudos organizacionais, sociais, políticos e
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de grupo, além de outros fenômenos relacionados (YIN, 2007). Trata se de uma análise
aprofundada de um ou mais casos, para permitir seu amplo detalhamento e conhecimento (GIL,
1996; BERTO e NAKANO, 1998).
Gil et al (2010) quanto a classificação, conformes os objetivos o estudo é exploratório, pois
uma pesquisa que proporciona um conhecimento abrangente de com objetivo de torna-lo mais
claro ou a construção de hipóteses.
Quanto a abordagem fundamental para a melhoria no processo de gestão utiliza a consideração
de que esse trabalho seja quali-quantitativo pois compreende a totalidade do caos
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
Por realizar uma análise das variáveis que dificultam as atividades dentro do estabelecimento
de varejo estudado o estudo trata se de uma explicativa guiada pela metodologia Seis Sigma
que propõe o desenvolvimento do trabalho pelo método do DMAIC.
De acordo com André (2008) a metodologia de estudo de caso deve cumprir com três fases
distintas
1. Fase exploratória ou definição dos objetivos do estudo; trata se da fase de investigação
onde o pesquisador deve coletar o maior número de informações e com maior precisão.
2. Fase de coleta de dados; após a identificação dos principais elementos o pesquisador
deve fazer as coletas de dados necessárias para o desenvolvimento da pesquisa
utilizando variadas fontes e forma de analises, afim de que se obtenha resultados
satisfatórios, para que se tenha um ótimo resultado final.
3. Fase de análise de dados; esta é evidente em várias partes da pesquisa, concreta e mais
formal após o encerramento da coleta de dados. Desde de no início dos estudos são
colocados procedimentos analíticos, quando se busca verificar coerência das questões
selecionadas frente as características especificas da situação estudada e são tomadas
decisões nas áreas destacadas a maior atenção.
Além disso o trabalho propõe a utilização da ferramenta DMAIC, que dispõe de cinco fases de
aplicação; Define, Meansure, Analyse, Improve, Control, que serão utilizadas da seguinte
forma:
a. Define: fase 1, onde será mapeado o processo de forma clara e objetiva afim de se
estabelecer as metas a serem cumpridas através das ferramentas Brainstorming, onde
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serão estabelecidas as ideias e também será feito o mapeamento da cadeia de valor para
se observar o atual cenário da organização além de fluxogramas.
b. Meansure, fase 2 nesta etapa conhecemos e analisamos o atual cenário da organização,
levantam se as principais causas dos problemas através de métodos quantitativos e
qualitativos, serão utilizadas as ferramentas de estratificação de dados e diagrama de
Ishikawa e fluxogramas.
c. Analyse, fase 3, a fase de medição serão analisadas as atividades que afetam o processo
de forma significativa e geram variabilidade nos resultados de interesse, nessa etapa
serão utilizadas ferramentas estatísticas como gráfico de Pareto.
d. Improve, fase 4, nesta etapa são propostas e aplicadas as melhorias necessárias para as
causas estudadas na fase anterior, será utilizada a ferramenta arvore decisória para
propor os possíveis caminhos de solução.
e. Control, fase 5, nesta etapa é feito o controle continuo dos resultados das ações será
utilizado o mapeamento de cadeia de valor pra se observar os resultados obtidos na etapa
anterior de forma visual.

4 COLETA DE DADOS
Nesta etapa do trabalho foi feita uma coleta geral dos dados, observando os tempos e o
sequenciamento de cada atividade de forma clara e objetiva.
Na primeira etapa foi feita uma coleta dos tempos de cada atividade, variando de acordo com
cada cliente e seu respectivo vendedor.
Na tabela a seguir serão observados, quatro clientes diferentes, atendido pelo vendedor
identificado, então temos quatro primeiros clientes de cada vendedor, quatro segundos clientes
de cada vendedor e assim sucessivamente até o quarto cliente. Foram observados 20
atendimentos, quatro por vendedor, e seus respectivos tempos, conforme ilustrado no Quadro
1.
A coleta dos tempos foi feita da seguinte forma:
a. A tabela mostra em amarelo o tempo de atendimento; que é o tempo gasto para
abordagem somado ao tempo gatos nos provadores e
b. Em azul temos o tempo gasto em estoque, variando de acordo com a quantidade de
mercadoria e também a localização.
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c. Em verde temos o tempo de finalização; esse é o tempo gasto para pagamento e
empacotamento de mercadoria, sendo para presente ou não.
d. Já em negrito temos o tempo total; esse é o somatório dos tempos de atendimento, mais
o tempo gasto em estoque, mais o tempo de finalização.
e. Também observamos os tempos médios por vendedor; é o somatório dos tempos totais
divididos por quatro, que é o número de clientes atendidos.
f. Já no tempo médio geral de atendimento, temos a média do somatório dos tempos
médios de cada vendedor, o tempo médio de cada vendedor dividido pelo número de
vendedores.
g. Em amarelo com letra vermelha e em negrito, temos a identificação do gargalo.

Quadro 1 Coleta de Tempos de Atividades
Atividades
Tempo de atendimemento (MIN)
Primeiro Tempo gasto em estoque (MIN)
Cliente Tempo de finalização (MIN)
Tempo total (MIN)
Tempo de atendimemento (MIN)
Segundo Tempo gasto em estoque (MIN)
Cliente Tempo de finalização (MIN)
Tempo total (MIN)
Tempo de atendimemento (MIN)
Terceiro Tempo gasto em estoque (MIN)
Cliente Tempo de finalização (MIN)
Tempo total (MIN)
Tempo de atendimemento (MIN)
Quarto Tempo gasto em estoque (MIN)
Cliente Tempo de finalização (MIN)
Tempo total (MIN)
Tempo Médio de Atendimento por
vendedor
Tempo médio geral de
atendimento

Alessandro

Isabela

Leticia

Lidiani

Rebeca

00:07:36
00:02:07
00:03:54
00:13:37
00:19:07
00:03:12
00:04:08
00:26:27
00:13:10
00:03:48
00:04:05
00:21:03
00:14:17
00:04:10
00:03:19

00:14:12
00:02:13
00:03:52
00:20:17
00:13:02
00:03:03
00:02:09
00:18:14
00:16:44
00:04:09
00:03:22
00:24:15
00:22:13
00:03:13
00:03:18

00:13:08
00:02:09
00:04:03
00:19:20
00:12:23
00:04:09
00:03:58
00:20:30
00:12:38
00:03:01
00:03:56
00:19:35
00:12:19
00:04:12
00:03:37

00:09:07
00:02:59
00:04:20
00:16:26
00:15:02
00:04:00
00:03:18
00:22:20
00:12:33
00:03:00
00:03:39
00:19:12
00:12:07
00:03:29
00:04:23

00:13:00
00:03:17
00:03:16
00:19:33
00:14:09
00:04:33
00:04:50
00:23:32
00:09:06
00:03:13
00:04:18
00:16:37
00:14:16
00:04:06
00:03:58

00:21:46

00:28:44

00:20:08

00:19:59 00:22:20

00:20:43

00:22:53

00:19:53

00:19:29

00:21:33

MIN

00:20:30
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Fonte: Próprio Autor.
Nesta etapa também foi feito um fluxograma geral, de forma simplificada para essa construção
foram observadas as atividades simples e rotineiras, diretamente ligadas ao processo de vendas,
conforme ilustrado na figura 12.
Figura 11: Fluxograma das atividades

Fonte: Próprio Autor.

Na última etapa da coleta de dados foram observados 4 clientes, sendo um de cada vendedor,
onde cada cor de seta representa um cliente diferente. Nesta etapa o vendedor aborda o cliente
e as setas indicam o sequenciamento das atividades, sendo alguns atendimentos mais simples,
e outros um pouco mais complexo.
a. Em azul um atendimento simples qual a mercadoria que o cliente solicita está em apenas
um dos estoques, o vendedor se dirige a ele, busca a mercadoria no estoque, leva até ele,
ele prova a mercadoria e segue para o caixa, um exemplo de um atendimento rápido.
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b. Em vermelho, um atendimento simples porem a mercadoria se localiza e dois estoques.
c. Em verde um atendimento mais demorado, qual o cliente vai ao provador e volta
solicitando alguma correção, o atendimento e feito de maneira que o vendedor vai aos
dois estoques e após a primeira prova volta novamente a um dos estoques, com a
finalização após a segunda prova do cliente.
d. Já em amarelo é um atendimento mais complicado qual o cliente vai duas vezes ao
provador, nessas duas vezes solicita mercadoria dos dois estoques, e ao final do
atendimento se dirige ao caixa.
A movimentação do atendente está ilustrada no Diagrama de Espaguete conforme figura 13.
Figura 12: Diagrama de Espaguete

Fonte: Próprio Autor.

O diagrama de espaguete acima, foi realizado de acordo com o acompanhamento do processo
de vendas de um dos colaboradores, cada cor retrata uma das possíveis movimentações
realizadas durante o atendimento.
As setas na cor azul representam o atendimento simples no qual o trajeto realizado é a
abordagem do cliente, então o vendedor busca a mercadoria em estoque e retorna ao cliente,
por fim o cliente prova as mercadorias e se encaminha até o caixa para finalização da venda.
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Amarelo: As setas em amarelo retratam um atendimento um pouco mais longo, no qual o cliente
solicita a mercadoria que está em diferentes estoques, o vendedor faz todo o processo, na
finalização o cliente resolve selecionar outros produtos além dos que já havia escolhido, retorna
todo o processo e volta novamente para a finalização.
As setas em verde representam um atendimento qual o cliente solicita peças de roupas que estão
em dois estoques, o vendedor atende a solicitação leva o cliente ao provador e em seguida é
feita a finalização.
As setas em vermelho o cliente solicita as peças ao vendedor, que as busca na sequencia leva
ao cliente e o encaminha ao provador. Após provar o cliente volta ao vendedor e solicita novos
tamanhos e mercadorias, o vendedor retorna dessa vez aos dois estoques e leva as mercadorias
até o cliente que está no provador, o cliente decide suas peças favoritas e segue para a fila do
caixa e então é feita a finalização da venda.
Existem inúmeros tipos de clientes, alguns solicitam apenas peças da área de venda, o que torna
os atendimentos mais rápidos, já os casos acima observados são os mais frequentes, foi
observada por quatro vezes a rota de um dos vendedores, e pode se concluir que na maioria dos
atendimentos segue um dos sequenciamentos representados acima.
A próxima etapa do estudo, serão realizadas as aplicações das ferramentas de gestão para a
análise do processo de vendas em uma loja de varejo, localizada em Pouso Alegre.
A loja atende ao público adulto masculino e feminino, atuando há mais de dez anos no setor de
vestuário, a loja busca por melhorias em seus processos internos, o principal processo é o
atendimento ao cliente, atualmente a empresa conta com um quadro de oito funcionários, sendo
5 vendedores, 2 caixas e 1 gerente.
As atividades internas são divididas entre os funcionários da organização, são elas: organização
de estoque, disposição de mercadorias na área de vendas, organização de mercadorias em
estoque. Atualmente a empresa conta também com dois estoques sendo distantes um do outro,
um na parte de baixo e outro na parte de cima.

5 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE RESULTADOS
Nesta fase apresenta a aplicação da ferramenta DMAIC no processo de vendas de uma loja de
varejo apresentada anteriormente como objeto de estudo desse trabalho. Os tempos de
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atendimento ao cliente Lead Time (o tempo que a equipe gasta para atender o cliente desde a
hora que ele entra até o momento que sai da loja), com o objetivo de identificação de
desperdícios e eliminação dos mesmos. As etapas do DMAIC a serem aplicadas consistem se
em: Definir, Medir, Aplicar, Melhorar e Controlar.
5.1 DEFINIR
Esta etapa trata se da definição dos principais problemas, definindo os principais pontos de
melhoria dentro do processo de vendas, identificando cautelosamente as oportunidades.
5.1.2 Brainstorming
Após ser feito uma lista de sequenciamento das atividades detalhadamente, foi realizado um
Brainstorming para identificar todas as falhas que impactam diretamente no Lead Time de
atendimento.
A reunião foi realizada com toda a equipe, de forma geral foram levantadas inúmeras
possibilidades de mudanças, e também muitas ideias de melhorias, durante a reunião foram
observados alguns fatores que interferem no processo de vendas direta e indiretamente.
Os principais pontos críticos observados durante a reunião foram os seguintes:
a) Tempos muito altos gasto em estoque.
b) Estoque de mercadorias muito alto.
c) Disposição de mercadoria desorganizada.
d) Tempo de espera nos provadores muito alto aos sábados.
e) Estoques mistos, disposição de mercadorias juntas, tanto feminina quanto masculina
dispostas em ambos os estoques.
f) Não existe um sequenciamento padrão no recebimento de mercadorias.
g) Um tempo muito grande para a organização e estocagem da mercadoria recebida.
h) Erros no sistema de vendas.
As principais sugestões de melhorias foram as seguintes:
a) Contratar um funcionário para o estoque.
b) Fazer uma liquidação, para baixar o estoque.
c) Separar o estoque em dois setores, sendo um masculino e outro feminino.
d) Direcionar a tarefa de recebimento e organização de mercadoria para o profissional do
estoque.
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e) Dispor um método de pagamento por link ou QRcode para evitar as filas em caixa.
f) Limitar o número de peças por cliente, para utilização do provador.
g) Padronização dos atendimentos, através de treinamentos.
Após a reunião foi criado um quadro de ideias, ao qual os colaboradores podiam expor suas
ideias, que serão discutidas em reuniões de acompanhamento de metas, realizadas
semanalmente, dessa forma as melhorias podem ser feitas de forma objetiva.
5.2 MEDIR
Nesta etapa o principal objetivo é realizar as medições, e definir assim as ferramentas
necessárias para a realização desta etapa. Assim definimos como a principal ferramenta para
essa etapa a realização de um Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM), que permite a
visualização completa do processo.
5.2.1 Mapeamento do Fluxo de Valor (atual)
Foram realizadas observações nos processos de atendimento envolvidos nas atividades de
venda do objeto de estudo deste trabalho, foram coletados os tempos das atividades realizadas,
do início ao fim do processo de vendas da organização, conforme ilustrado na figura 14.
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Figura 13 Mapa de Fluxo de Valor

Fonte: Próprio Autor (2020).

O processo de vendas tem início no atendimento, onde o cliente entra na loja e acontece
abordagem, em anda pela loja selecionando as peças de seu desejo com auxílio dos vendedores.
Os vendedores fazem o acompanhamento do cliente nessa etapa, fazendo as atividades
necessárias para disponibilizar ao cliente todos os produtos desejados.
Após a escolha do cliente o vendedor localiza as mercadorias pela loja, e também pelo estoque
e encaminha o cliente ao provador, deixando o mesmo à vontade para realizar a prova de roupas,
após provar o cliente volta até o vendedor que está aguardando o cliente nas portas dos
provadores.
Em seguida o cliente é encaminhado ao caixa, onde é feito um breve cadastro do mesmo para
possíveis compras futuras, após o cadastro realizam as escolhas de forma de pagamento, o
processo de pagamento em dinheiro ou cartão, após a escolha caso o cliente deseje fazer o
pagamento com cartão ele deve optar por credito ou debito, se o mesmo optar por cartão de
credito, pode escolher o número de parcelas de 1 a 5 vezes.
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Foram coletados tempos de 20 atendimentos é o Mapeamento do Fluxo de Valor, foi realizado
com as medias dos tempos coletados por atendimento cada um dos vendedores.
O Lead Time médio do processo está em torno de 16 minutos e 50 segundos, o tempo total gasto
do início ao fim do atendimento.
5.3 ANALISAR
Nesta fase o principal objetivo é analisar os dados coletados, identificando os principais focos
a serem reajustados, os principais pontos de ação para o aumento da produtividade da empresa,
reduzindo o maior percentual possível dos desperdícios.
5.3.1 Gráfico de Pareto
Nesta etapa foram observadas as principais atividades que impactam no tempo total de
atendimento de forma direta.
Na tabela abaixo podemos observar as coletas dos tempos que apresentam alto impacto no
processo de vendas da organização, conforme ilustrados na tabela 1.

Tabela 1 Dados do Gráfico de Pareto

Médias por atividades
Atendimento
Finalização
Estoque
Fila para caixa
Fila de entrada
Tempo de maquina
Tempo em escadas
Fila em provadores
Tempo total

00:14:12
00:03:58
00:03:47
00:01:49
00:01:47
00:01:25
00:01:21
00:01:03
00:29:22

Percentual

%
acumulado

49%
14%
13%
6%
6%
4%
4%
3,5%

49%
63%
76%
82%
88%
92%
96%
100%

Fonte: Próprio Autor (2020)

Com base na média dos tempos realizados no quadro acima, foi realizada a montagem do
gráfico de Pareto para análise das atividades mais críticas dentro da organização, conforme
ilustrado na figura 15.
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Figura 14: Gráfico de Pareto

Fonte: Próprio Autor (2020)

Com isso identificamos que os processos que possuem maior impacto no Lead time são os
processos de atendimento e finalização, apresentando os maiores tempos entro do processo de
vendas. E necessário a aplicação de algumas melhorias para que o tempo final desses processos
seja reduzido, assim como devemos considerar os demais processos que impactam no tempo
final.
5.3.2 Diagrama de Ishikawa
Através do diagrama de Ishikawa foram divididas as principais causas das longas esperas dentro
dos processos, através do método 6 M foram subdivididas para a melhor visualização, com isso
podemos observar os principais pontos de ataque para uma melhora no Lead Time do processo
de vendas, conforme ilustrado na figura 16.
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Figura 15: Diagrama de Ishikawa

Fonte: Próprio Autor (2020)

Após a aplicação do diagrama de Ishikawa podemos observar as seguintes medidas a serem
tomadas para reduzir as falhas durante o processo, diminuindo de forma significativa o Lead
Time, as principais medidas a serem adotadas são:
a) Padronização nos atendimentos, através de treinamentos aplicados aos colaboradores.
b) Utilização de books de VM disponibilizados pela franquia para a exposição da
mercadoria, de forma que torne os produtos de alta acessibilidade e alto alcance para o
cliente.
c) Contratação de um funcionário para o estoque.
d) Divisão e setorização do estoque em Feminino e Masculino.
e) Aplicação de indicadores de desempenho.
f) Realização de cadastros de clientes somente de segunda a sexta.
g) Manutenção semanal nas maquinas de cartão e no sistema Linx Pos.

5.4 MELHORAR
Nesta etapa serão apresentadas algumas melhorias para que a meta do projeto seja alcançada,
através das análises de algumas ferramentas contatou se que alguns processos precisam de
melhoria e o Lead Time no processo de vendas precisa ser reduzido, através da eliminação da
potenciais causas de espera.
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5.4.1 Estratificação de Dados
A estratificação de dados permite a visualização e a separação dos fatores a serem melhorados
propondo as causas e suas possíveis soluções, deixando os dados gerenciáveis de forma clara e
objetiva, conforme ilustrado na figura 17.
Figura 16: Estratificação de Dados

Fonte: Próprio Autor (2020)

Após uma observação dos dados estratificados podemos observar algumas melhorias a serem
aplicadas no processo de vendas para que se concluam todos os objetivos. Dentre eles as
principais melhorias são:
a) Expor na área de vendas a quantidade máxima de mercadoria, de forma organizada e
acessível ao cliente, facilitando assim a venda. Desta forma o número de vezes que o
vendedor vai até o estoque será bem menor.
b) Limitando as peças dos clientes na utilização do provador, dessa forma o cliente utilizara
os provadores por menos tempo, o que permitirá a utilização de outro cliente, enquanto
este seleciona as demais peças, além de disponibilizar o vendedor para outro
atendimento em um espaço de tempo de prova.
c) Setorizando os estoques sendo o de cima feminino e o de baixo masculino, assim além
de poder disponibilizar o maior número de peças para o cliente o vendedor terá menos
fadiga.
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d) Não cadastrar os clientes em dias de alto fluxo, o que diminui o tempo nas filas para
pagamento. Porem somente aos sábados, para evitar falhas nas cartelas de clientes dos
vendedores.
Feito isso e possível que a redução no lead time do processo geral se reduza significativamente
alcançando o objetivo.
5.4.2 Árvore Decisória
Uma arvore decisória permite a visualização dos impactos na tomada de decisão de realizar ou
não uma mudança dentro do processo, conforme ilustrado na figura 18.
Figura 17: Árvore Decisória

Fonte: Próprio Autor (2020).

Na montagem da arvore decisória foi levantado o principal objetivo, realizar modificação no
processo de venda que envolve os seguintes subprocessos:
a) Atendimento
b) Finalização
c) Estoque
d) Fila de caixa
e) Fila de entrada
f) Tempo de maquina
g) Tempo de escada
h) Fila em provadores
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Utilizando das mudanças sugeridas acima na estratificação de dados, utilizamos da arvore
decisória para levantar as principais hipóteses para modificação das atividades, tornando a
rotina dos colaboradores mais dinâmica, os principais fatores analisados foram custos e
impactos. Ou seja, se os impactos forem altos, e os custos baixos, a modificação deve ser
realizada pois a empresa encontrara satisfação nos resultados, assim atingindo o objetivo
principal que é a redução do Lead Time.
Agora se apresentar baixo impacto e altos custos a modificação não deve ser realizada pois os
resultados serão insatisfatórios, tornando assim custos altos sem nenhum impacto no processo
de vendas.
5.5 CONTROLAR
Essa etapa consiste em controlar continuamente os resultados e as ações, nesta etapa pode se
observar a otimização do processo e a redução esperada no Lead time de forma satisfatória.
Trazendo benefícios ao processo de forma rápida com baixos custos.
5.5.1 Cronoanálise
Após a implementação das melhorias sugeridas neste estudo de caso foi realizada uma
cronoanálise, para verificar as mudanças após a implementação das medidas escolhidas pela
gerente da loja para redução nos desperdícios e no lead Time, conforme ilustrado na tabela 2.

Tabela 2: Cronoanálise

Etapas do Processo Variação Média em Min
Atendimento
Finalização
Estoque
Fila para caixa
Fila de entrada
Tempo de maquina

8 a 9 min
1 a 2 min
1 a 1:30 min
1 a 1:40 min
1 a 2 min
0:30 a 0:40 seg
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Tempo em escadas
Fila em provadores

0:40 a 1 min
0:30 a 0:50 seg

Tempo total

13:40 a 18:40

Fonte: Próprio Autor (2020)

Com isso podemos observar que os tempos médios foram reduzidos significativamente de antes
da mudança para o resultado atual. Podemos observar diferenças do estado anterior para o atual
estado de pelo menos 2 a 5 minutos, o que torna o processo de atendimento mais rápido, de
forma qual os vendedores podem atender um número maior de clientes.
a) O tempo de atendimento está entre 8 e 9 minutos, envolve as tarefas onde o vendedor
tem contato diretamente com o cliente, onde expõe as mercadorias e entende as
necessidades do cliente.
b) O tempo de finalização envolve as atividades de pacote direcionada ao colaborador.
c) O tempo de estoque envolve apenas o tempo que o vendedor gasta para encontrar a
mercadoria solicitada pelo cliente, separadamente temos os tempos em escadas que é o
tempo de acesso a cada estoque subindo e descendo as escadas.
d) Os tempos de máquina envolvem a espera pelo processamento do pagamento em cartão.
e) E os tempos em fila, separados por atividade necessária dentro do processo de vendas.

Tabela 3 Relação de Produtividade

FH = Habilidade
FA = Condições
FE = Esforço

Excelente
Ideal
Bom

0,11
0,06
0,05

FM = Consistência

Boa

0,01

Fator de Correção
(FC)

1,23

Fator de Tolerância
(FT)

1,1

Tempo Bruto
Tempo de Fadiga
Tempo de
necessidades

Segundos
1120
0,05
0,05

Tempo Normal (TN) Segundos
1377,6
Tempo Padrão (TP)

Segundos
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Tempo Disponível Segundos
(TD)
28800
Quantidade de
16
atendimentos

1515,36
Produção Esperada
Produtividade Real

19,0054
84%

Fonte: Próprio Autor (2020)
Os fatores de acima observados para os cálculos de relação de produtividade foram retirados
do Sistema Westinghouse, para se encontrar os seguintes dados: Fator de Habilidade, Fator de
Condições, Fator Esforço, Fator Consistência. Com isso foram Calculados os Fatores de
Correção e Tolerância. O tempo disponível trata se de uma jornada de oito horas de trabalho,
já o tempo bruto foi estipulado pelo tempo individual de cada atendimento. A tabela acima foi
calculada para um vendedor, sendo a média já observada na Cronoanalise (Tabela 2).
A gestão espera que cada vendedor faça em média 19 atendimentos por dia, sendo todos esses
com conversão de vendas. Atualmente os colaboradores tem feito em média 16 atendimentos
por dia, o que é satisfatório apresentando uma produtividade real de 84%. Foi sugerido uma
lista da vez para acompanhar o número de atendimentos diários por vendedor observando a
conversão de vendas ou não, caso a venda não seja convertida deve ser anotado nessa lista o
motivo pelo qual o cliente não realizou a compra, observando essa lista será feito um cálculo
de taxa de conversão para realização de futuras conoanalises no acompanhamento de resultados.

5.5.2 Mapeamento do Fluxo de Valor (futuro)
Feita a aplicação da cronoanalise no processo, faz se então o desenho do sequenciamento das
atividades através do Mapeamento do Fluxo de Valor para melhor visualizar as mudanças
aplicadas. Foram aplicadas no prazo de uma semana as mudanças de estoque, além do prazo de
três dias para treinamento da nova colaboradora do estoque, conforme ilustrado na figura 19.
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Figura 18 Mapeamento do Fluxo de Valor (atual)

Fonte: Próprio Autor (2020)

Feito o novo Mapeamento do Fluxo de Valor podemos observar as reduções significativas nos
tempos de processamento e no Lead Time, onde torna se menor os tempos gastos por cada
operador. Além disso podemos observar as seguintes mudanças:
a) Com a contratação de um estoquista os vendedores podem focar mais nos
atendimentos, tornando assim cada vez mais padrão o atendimento e reduzindo
os tempos de espera.
b) A responsabilidade do estoquista de reposição de mercadoria na área de vendas
reduz de forma significativa os tempos gastos em estoque.
c) A organização e separação dos estoques permite que os vendedores façam
atendimento mais personalizado e com menor tempo, sendo que a disposição de
mercadoria feminina se encontra no estoque de cima e a feminina no estoque de
baixo.
d) Com a manutenção das maquinas no caixa semanalmente e o treinamento dos
operadores, as filas tornaram se menores.
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e) O Kanban em luz nos provadores indica quando algum dos provadores é
liberado, sendo assim o vendedor se dirige até o cliente, logo a sequência já pode
entrar o próximo cliente.
f)

Também houve uma implementação de link de pagamento o que tornou o
processo de finalização bem mais rápido, ainda libera os colaboradores do caixa
para puxar a fila, sendo que a gerente finaliza o pacote quando o cliente opta por
essa modalidade.

6 CONCLUSÃO
Os objetivos principais desse trabalho foram alcançados de forma satisfatória, após a conversão
de dados dentro do DMAIC foi possível solucionar os problemas de desperdícios de tempos no
processo de vendas, tornando assim loja mais competitiva em relação aos seus concorrentes.
Este trabalho aponta como principal desperdício o tempo gasto no processo de vendas, sendo
assim temos a metodologia Seis Sigma, que por sua vez se adapta a qualquer tipo de cenário
com intuito de reduzir desperdícios de tempo, com o intuito de trazer maior lucratividade para
a empresa.
Assim tivemos resultados satisfatórios, após a aplicação das melhorias os tempos gastos nas
atividades tiveram uma redução significativa, como podemos observar abaixo:
a) O tempo de atendimento inicial era de 7 minutos e 36 segundos, após a melhoria passou
a ser de 4 minutos.
b) O tempo de localizar a mercadoria no estoque era de em média 3 minutos, após as
mudanças de layout passou a ser em média 1 minuto.
c) O tempo que os clientes gastavam no provador não pode ser alterado, cada cliente possui
um ritmo de troca, além dos pontos de observação da mercadoria, assim o tempo
manteve se em média de 2 minutos.
d) A finalização gastava um tempo médio de 3 minutos e 51 segundos, após as melhorias
e adaptações passou se a ter um tempo médio de finalização de 2 minutos.

As melhorias apontadas nesse trabalho de pesquisa foram implantadas e foram efetivas, pois o
resultaram em aumento da produtividade. As melhorias apontadas foram:
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a) Contratação de estoquista;
b) Mudança de Layout;
c) Automatização de sistemas;
d) Utilização de Kanban;
e) Adaptação de atividades.
Após a aplicação da ferramenta, foram apontados os principais desperdícios e atacados para
serem eliminados, alguns desperdícios nos serviços ainda estão sendo trabalhados para se obter
a maior produtividade, existem também alguns tempos que não podem ser controlados como
por exemplo o tempo que cada cliente leva para escolher uma mercadoria no interior da loja.
Foram identificados alguns tempos que não puderam ser controlados mas como a atividade é
indireta e não controlável fica uma sugestão para melhorar o atendimento nesse ponto para
minimizar as perdas por espera.
Os resultados obtidos neste trabalho, validam a ideia da utilização da ferramenta Seis Sigma
para prestação de serviços em inúmeras áreas, assim como nas atividades do setor de varejo, as
análises realizadas foram fundamentais para apontar erros e suas soluções, assim como o
acompanhamento dos resultados obtidos, mantendo constante as mudanças e as adaptações para
se obter nível satisfatório de serviços nas atividades da loja estudada.
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RESUMO
A “Gestão de estoque de segurança para processo de terceirização na indústria de placas
eletrônicas” foi um estudo de caso realizado para a gestão de estoque de uma empresa do
setor de montagem de placas eletrônicas, do sul de Minas, que pratica a modalidade de
terceirização turn key. O objetivo geral foi definir o estoque de segurança para atender as
necessidades dos clientes e de itens apontados como relevantes na curva ABC, assim como,
adquirir vantagens financeiras pela aquisição em alto volume. Este trabalho de pesquisa teve
natureza aplicada e exploratória, que foi importante devido à dependência do setor de
componentes eletrônicos, no Brasil, por importações, um processo burocrático e moroso.
Portanto, a previsão de demandas e os níveis de matéria prima foram definidos por meio de
um modelo adequado de previsão e análise do lote econômico de compra, ou seja, os dados
quantitativos foram predominantes. Os resultados alcançados puderam evidenciar a eficiência
dos processos de Logística Interna da empresa para aumentar a sua competitividade.
Palavras-chave: Gestão de estoque. Componentes eletrônicos. Previsão de demanda.
Logística Interna.

ABSTRACT
The “Gestão de estoque de segurança para processo de terceirização na indústria de placas
eletrônicas” was a case study realized about the stock management of a company in the
electronic board assembly sector, in the south of Minas Gerais, which uses the turn
outsourcing modality key. The general objective was to define of the safety stock to meet the
needs of customers and items identified as relevant in the ABC curve, as well as to acquire
financial advantages through high volume acquisition. This research work had an applied and
exploratory nature, that was important due to the dependence of the electronic components
sector in Brazil on imports, a bureaucratic and time-consuming process. Therefore, the
forecast of demands and the levels of raw material were defined by means of an adequate
model of forecast and analysis of the economic purchase lot, that is, the quantitative data was
predominant. The results achieved could demonstrate the efficiency of the company's Internal
Logistics processes to increase its competitiveness.
Keywords: Inventory management. Electronic components. Demand forecast. Internal
logistics.
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1 INTRODUÇÃO
As indústrias de bens de consumo, principalmente, deparam-se com processos secundários, no
desenvolvimento de seus produtos, que se distanciam do ramo de seu core business. Se estes
processos exigem altos investimentos - como compra de máquinas robustas, contratação de
mão de obra especializada, aquisição matéria prima crítica, gerenciamento de riscos ou
melhoria de instalações - é necessário avaliar opções de menor custo. Nessa ocasião, há
oportunidade de negócio para as empresas de terceirização.
O setor de serviços, no Brasil, estava apontando resultados negativos há quatro anos, mas a
situação foi interrompida com o crescimento de 1%, em 2019, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O comportamento oscilante do mercado instiga as empresas de serviço a adotarem novas
estratégias e métodos de trabalho, de forma que possam agregar valor aos seus serviços, pois
o cliente deve perceber muito além da redução de custos. Fatores como confiabilidade,
especialização de pessoas e tecnologia de ponta são os mais essenciais ao optar por terceiros.
A modalidade de contrato turn key é uma das respostas. Este modelo é caracterizado com o
domínio da terceirizada desde a compra de componentes até a entrega do produto ao
contratante. Logo, a logística é fundamental para processos turn key, uma vez que estes
precisam apresentar alto nível de serviço e, ainda, possibilidades de aumento das suas
margens de lucro.
Este trabalho tem como objeto de estudo uma montadora de placas eletrônicas que atua na
modalidade turn key. O setor trabalha, em grande maioria, com componentes importados,
devido ao baixo custo sob aquisição em volume. E, ao mesmo tempo, precisa lidar com a
diversidade de itens que compõe a estrutura de produtos de seus clientes e uma demanda
intermitente, uma vez que negociam sob contratos de curto prazo.
Dessa forma, surge um leque de riscos que precisam ser controlados a fim de cumprir os
prazos e condições dos clientes. Entre os riscos, o mais propício e comum é o atraso no
recebimento de matéria prima importada, provocando parada da produção, multas contratuais
e declínio da satisfação do contratante.
Nesse cenário, que almeja os processos e os métodos mais eficazes, a Logística Interna está na
linha de frente, atua como uma atividade essencial, cuja responsabilidade é aprimorar o
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desempenho da cadeia de suprimentos através de vantagens competitivas para abastecer a
empresa e o cliente sob prazos e quantidades adequadas.
Este é um estudo de caso, que se dedica a solucionar um problema específico do objeto de
estudo através da análise aprofundada dos dados quantitativos coletados, logo, é uma pesquisa
aplicada a um único interessado e de caráter exploratório pela proximidade com o meio.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo geral
O objetivo geral deste trabalho é calcular o estoque de segurança adequado aos principais
itens processados por uma empresa de serviços terceirizados, a fim de suprir a demanda
intermitente, principalmente, nos constantes atrasos nas entregas de matéria prima.

1.1.2 Objetivos específicos
a)

Construir curvas ABC para clientes e matéria prima;

b) Definir o modelo adequado de previsão de demanda para a empresa;
c)

Calcular o lote econômico de compras dos itens A da curva ABC.

1.2 JUSTIFICATIVA
A Logística Interna detém responsabilidade sob diversas atividades que colaboram para o
cumprimento do planejamento estratégico, como reabastecimento do almoxarifado e
conquista da confiabilidade do cliente. Logo, o setor contribui para a competitividade da
organização, sendo um fator importante diante da concorrência e crescente exigência do
mercado.
O estoque, de fato, representa custos para a organização, mas reduzi-lo a zero nem sempre é
favorável quando devem atender condições contratuais do cliente. Dessa forma, é essencial
buscar o equilíbrio dos custos totais em paralelo a manutenção do nível de serviço.
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No entanto, somente com a previsão de demandas futuras é possível definir níveis confiáveis
de lote econômico de compra e estoque de segurança. A compreensão do histórico de
comportamento de consumo e técnicas estatísticas servem como base para fortalecer o estudo.
Finalmente, a região de Santa Rita do Sapucaí é fortemente reconhecida por sua capacidade
tecnológica e inovadora. Somando-se a isso a especialização em métodos gerenciais e de
processo, contribui-se para a fortificação do mercado local.

1.3 OBJETO DE ESTUDO
O objeto de estudo, escolhido para esta pesquisa, trata-se de uma empresa de pequeno porte,
cujo faturamento anual é limitado entre R$ 360.000,00 e R$ 3.600.000,00. Ela é especializada
em soluções turn key no ramo de montagem de placas e produtos eletrônicos. Basicamente,
realizam a terceirização de um produto, sendo responsável desde a compra da matéria prima
até a entrega ao seu cliente.
A empresa atua no mercado há mais de 20 anos e, atualmente, conta com 100 colaboradores.
Sua localização em Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica, e eixo entre as rotas Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, são considerados fatores estratégicos importantes para o
fortalecimento de sua competitividade. A região, também, dispõe de mão de obra qualificada
devido às escolas técnicas e faculdades renomadas da cidade.
A capacidade e a flexibilidade de seu processo produtivo permitem o atendimento de clientes
de pequeno, médio e grande porte, inclusive multinacionais. Portanto, dispõem de automação
de processos por alta tecnologia, como máquinas de inserção de componentes, fornos de
refusão, printers e outros. A sua capacidade produtiva é de 50.000 hs/mês, o equivalente a 10
milhões de componentes/mês.
Possui a certificação da ISO 9001 e a Licença Ambiental fornecida pela Federação Estadual
do Meio Ambiente (FEAM). E defende a ética e transparência como valores para oferecer
qualidade, eficiência e inovação aos seus clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores e
comunidade em geral.
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2 REVISÃO TEÓRICA
2.1 ESTOQUE
O estoque significa, para a empresa, recursos acumulados ao longo da cadeia produtiva.
Wanke (2008) defende que os estoques possuem volume, peso, custo, giro, nível de serviço e
coeficiente de variação das vendas, como atributos que precisam ser levados em consideração
no seu gerenciamento.
Há diferentes classificações de estoque conforme o seu fluxo no processo e seu estado de
apresentação. Bertaglia (2011) cita 6 tipos, sendo eles: a matéria prima adquirida ou extraída
para transformação; o produto em processo que está em transformação; o produto
semiacabado que aguarda operações adicionais; o produto acabado pronto para expedição; o
estoque de distribuição em processo de comercialização e; finalmente, o estoque em
consignação que pertence à empresa, mas está armazenado no cliente.
A decisão de manter ou não manter estoques é fundamentada através da estratégia
organizacional. Os principais fatores a serem pautados são o nível de serviço e os custos.
Desta forma, torna-se necessário compreender o tempo aceitável de espera do cliente para
alinhar a disponibilidade de estoque com a capacidade de fabricação, garantindo um bom
nível de serviço e competitividade no mercado. Por outro lado, ao analisar os custos, a
reflexão deve ponderar sob os fatos de que o estoque representa um pulmão para cobrir
variações de demanda, aumento de custos operacionais e conflitos no ambiente externo, além
das vantagens econômicas em compras e transporte. (BALLOU, 2006)
Para se dimensionar os custos de gestão de estoques, Lélis (2015) propõe a divisão em quatro
partes:
a) custo de aquisição: esse custo é definido pelo valor de compra do item, dado pelo
fornecedor, e representa o poder de negociação de Compras:

C=PxQ
Onde: C – custo de aquisição;
P – preço unitário do item;
Q – quantidade adquirida;

(1)
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b) custo de armazenagem: este custo representa todo o aparato e serviços necessários para
manter o item dentro da empresa:
C Ami = EM x PMu x T x C AMu

(2)

Onde: C Ami – custo de armazenagem do item i;
EM – estoque médio no tempo (T);
PMu – preço médio unitário;
T – tempo de estocagem;
C AMu – custo de armazenagem unitário.
Para Ballou (2006) há alguns aspectos específicos que envolvem o custo de armazenagem.
Em primeiro lugar, o volume do estoque e a estrutura do local influenciam nos gastos com
locação do imóvel, adequação da iluminação e outros. Segundo, o capital de giro é
imobilizado pela aquisição e impossibilita investimentos mais rentáveis. E, por fim, há
riscos de avarias, obsolescência, perda, roubo, acidentes e deterioração do material, o que
torna essencial a tomada de medidas de segurança, como equipamentos de vigilância e
proteção, seguros e, consequentemente, impostos;

c) custo de pedido: este custo está relacionado aos empenhos administrativos e
operacionais do processo de compras para realizar o pedido de um lote.
CP = n (CPAu + CPVu )

(3)

Onde: CP – custo de pedido;
n – número de pedidos;
CPAu – custo de pedidos administrativos unitário;
CPVu – custo de pedidos variável unitário;
d) custo de falta: este custo é um dos mais complexos para se dimensionar, devido aos
inúmeros fatores a serem considerados, é passível de causar prejuízos à empresa.
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Ballou (2006) relaciona estes custos à perda de vendas, que além da perda de margem de
lucro, provoca o fortalecimento da concorrência de forma involuntária. A falta de estoque,
também, traz custos para a produção de pedidos em atrasos, que envolve desde mão de
obra extra até multas contratuais.
Portanto, a gestão de estoque deve ter como objetivo buscar o equilíbrio entre o abastecimento
adequado ao nível de serviço e a minimização do custo total, conforme ilustrado na FIGURA
1.

FIGURA 1 - Custos totais de estoque por quantidade pedida
FONTE: Ballou (2006)

2.2 PREVISÃO DE DEMANDA
A previsão de demanda é realizada para servir como base ao planejamento estratégico e para
apoiar decisões gerenciais à todas as atividades da organização. O objetivo é estipular a
demanda futura para que sejam disponibilizados os recursos na quantidade, qualidade e prazo
adequados. Logo, a acuracidade da previsão implica na validação do planejamento da
produção. (CHOPRA E MEINDL, 2003; TUBINO, 2007)
Existem diferentes métodos para estimar demandas, mas, segundo Ballou (2006), para que
seja realizado de forma eficiente, é necessário estudar as características de cada tipo de
estoque. O autor destaca quatro particularidades relacionadas à natureza da demanda, em um
período de tempo, que ditam o modo de gerenciamento, são elas:
a)

intermitente ou irregular: oscilação entre demanda alta, baixa e inexistente;

b) sazonal: padrão de períodos com alta e baixa;
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c)

terminal: item com previsão de obsolescência;

d) perpétua: baixa variação sobre a média.
Enquanto a demanda perpétua permite maior assertividade na previsão, a intermitente é
bastante complexa. A demanda terminal exige atenção para evitar prejuízos com estoque no
futuro. E a sazonal possibilita a identificação de um padrão de consumo do mercado.
Estes métodos são divididos em duas classes, os qualitativos e os quantitativos, de acordo
com Corrêa (2010). Os qualitativos consideram questões subjetivas, o que não permite a
padronização do método. O segundo utiliza de históricos de vendas e análises estatísticas do
padrão de comportamento da demanda.

2.2.1 Método de Croston
Diversos estudos estão apontando para a superioridade do Método de Croston, tanto o original
quanto as suas modificações, sob a Média Móvel Ponderada e a Suavização Exponencial
quando aplicado para demandas intermitentes. (SILVA, 2009; JOHNSTON E BOYLAN,
1996)
Os autores Ghobbar e Friend (2003) utilizaram dados reais de peças para manutenção do setor
aéreo, caracterizado pela demanda intermitente, e entre os métodos de destaque está o de
Croston com resultados precisos.
Croston (1972) propõe um modelo derivante do método de amortecimento exponencial
simples, pelas equações 4 e 5:
̂t+1 = αYt + (1 − α)Y
̂t
Y
̂t+1 = αq + (1 – α)V
̂t
Se Yt ≠ 0, temos V
̂
Y
Ẑt+1 = V̂t+1
{

(4)

̂
Yt+1 = Yt
̂t+1 = V
̂t
Se Yt = 0, temos { V
Ẑt+1 = Ẑt

(5)

t+1

Onde: α – constante de amortecimento exponencial;
Yt – valor da demanda não nula no período t;
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̂
Yt – estimativa do período t da demanda média não nula;
̂t – estimativa no período t do intervalo entre demandas não nulas;
V
q – quantidade de demandas não-nulas consecutivas no período t;
Ẑt – estimativa da demanda média no período t.
Syntetos e Boylan (2005) observaram um viés e propuseram uma modificação ao método
original. Portanto, segue a alteração para o cálculo da variável Ẑt+1 na equação 6:
α
Ẑt+1 = (1 − 2 )

̂ t+1
Y
̂ t+1
V

(6)

2.2.2 Mean Absolute Deviation (MAD)
Após a definição de um modelo de previsão adequado à série temporal estudada, Paschoalino
(2010) explica a necessidade de calcular a variação entre a demanda prevista e a realidade, a
fim de encontrar um baixo desvio para garantir a adequação do modelo.
Para Davis (2001), o MAD é uma boa forma de análise devido a sua simplicidade para
entendimento e cálculo. A fórmula é dada por:
MAD =

∑ | Xt − Pt |
ƞ

(7)

Onde: Xt – demanda do período;
Pt – demanda prevista para o período;
ƞ – quantidade de períodos.
O erro acumulado é comparado com o valor de 4MAD, que corresponde a 3 desvios padrões,
logo, se o erro absoluto for menor, o modelo é validado. (TUBINO, 2007)

2.3 CURVA ABC
As organizações utilizam a classificação ABC como uma técnica para diferenciar itens de
estoque pelo seu valor de mercado e, dessa forma, definir o gerenciamento adequado a cada
um dos três grupos. (TUBINO, 2007)

20

A FIGURA 2 apresenta um exemplo de curva ABC, em que os itens são subdivididos em três
áreas de acordo com sua representatividade em valor e quantidade:

FIGURA 2 - Exemplo de Curva ABC
FONTE: GONÇALVES, Paulo Sérgio (2013).

A Curva ABC pode ser interpretada da seguinte forma: o grupo A representa 60% a 80% do
valor acumulado e é cerca de 20% dos itens; o grupo B é cerca de 35% a 15% do acumulado e
é composto por 20% dos itens; e os restantes 5% do valor são os 60% dos itens que
representam C. Os itens A possuem maior importância, apesar do menor volume, pois
acumulam mais valor em relação aos demais grupos. (LUSTOSA, 2008)
Corrêa (2010) define 8 passos para a aplicação desta classificação, são eles:
1) verificar a quantidade utilizada dos itens no ano anterior;
2) verificar o custo médio unitário dos itens;
3) determinar o custo anual total unitário dos itens, multiplicando o custo médio pela
quantidade;
4) organizar em ordem decrescente os resultados do item anterior;
5) determinar os valores acumulados na ordem estabelecida;
6) determinar os percentuais relativos ao valor total acumulado de cada item;
7) plotar os percentuais relativos de todos os itens em um gráfico;
8) delimitar as regiões A, B e C.
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2.4 LOTE ECONÔMICO DE COMPRA (LEC)
Para auxiliar na diminuição dos custos totais é importante o estudo do Lote Econômico de
Compra (LEC). Gonçalves (2013) define o método como um auxílio na definição da
quantidade de materiais que devem ser adquiridos para reabastecer o estoque, de forma que
minimize os custos de aquisição por um período de tempo. Ainda, Segundo Christopher
(2009), pode ser definida uma quantia ótima de pedidos quando orientado pelo uso do LEC.
Bowersox (2006, apud CAVALCANTE, 2013) apresenta a fórmula para o cálculo do LEC:
2 x Co x D

LEC = √

Ci x U

(8)

Onde: Co – custo de pedido,
D – demanda do item ao ano;
Ci – custo de manutenção do estoque ao ano;
U – custo unitário do item.
No entanto, Francischini e Gurgel (2002) levantam a ressalva de que o gestor deve decidir
pela quantidade de lotes tendo como base as variáveis quantitativas, mas, também, as
qualitativas quando referentes às necessidades de seus clientes.

2.4.1 Estoque de segurança
De acordo com Tubino (2007), o estoque de segurança está associado ao risco de uma
variação de demanda que supere a demanda média, portanto, é uma parcela adicional de itens
que impedem o alto impacto da falta de estoque. Nas palavras de Buzzacott e Shanthikumar
(1994), esse tipo de estoque é dedicado ao equilíbrio entre o custo de manter estoques e o
custo da falta dele.
Para Martins e Laugeni (2005), ao considerar-se a existência de uma incerteza, seja na
previsão da demanda ou na reposição do estoque, o estoque de segurança torna-se uma
proteção contra tais eventualidades.
O cálculo para o estoque de segurança é dado por:
Qs = k × MAD

(9)
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Onde: Qs – estoque de segurança;
k – nível de confiança;
MAD – erro médio absoluto.

2.5 ESTRATIFICAÇÃO DE DADOS
A estratificação de dados é uma tarefa de apoio a metodologia da pesquisa. Consiste em
distribuir o volume de dados em grupos menores a partir de um método lógico ou por
afinidades. (CARPINETTI, 2010)
De acordo com Oakland (1994), esses grupos significativos podem ser combinados com
outros métodos, por exemplo, aplicando-se em histogramas, o que facilita a interpretação e
visualização do que se pretende destacar.
“As principais causas de variação que atuam nos processos produtivos constituem possíveis
fatores de estratificação de um conjunto de dados.” (WERKEMA, 2006)

3 METODOLOGIA
O objetivo desta pesquisa é tratar um problema comum: indisponibilidade de matéria prima
causada por atraso na entrega e falha na programação de compras. No entanto, as variáveis
analisadas são exclusivas da empresa objeto de estudo e os resultados e métodos não poderão
ser acreditados para outros casos semelhantes. Assim, a natureza da pesquisa é classificada
como aplicada, quando a solução é destinada a interesses individuais do pesquisador. (GIL,
2010)
Os dados serão obtidos por meio da solicitação de registros históricos, como relatórios de
faturamento, de pedidos de compras e de ordens de produção, para servir como base à
elaboração das curvas ABC, avaliação de modelos de previsão de demanda e definição do
estoque de segurança. A abordagem é quantitativa, já que, segundo Diehl (2004),
quantificam-se os dados para aplicação de técnicas estatísticas e, dessa forma, elimina-se a
possibilidade de interpretações divergentes sobre os resultados.
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Os objetivos específicos seguem uma ordem cronológica, sendo interdependentes e servindo
de ponto para tomada de decisão das próximas definições. O processamento dos dados será
realizado por meio de métodos estatísticos. Os itens mais significativos da curva ABC terão o
comportamento de demanda analisado para que, então, seja calculado o estoque de segurança.
A demanda será analisada por meio do método de Croston, que é indicado para demandas
com comportamento intermitente. Exatamente o caso da empresa objeto de estudo desta
pesquisa, que trabalha com vários clientes e seus projetos, sendo os pedidos consumidos
conforme a necessidade do contratante.
Quanto aos objetivos, a pesquisa é considerada exploratória. Gil (1999) diz que a pesquisa
exploratória permite a criação de provoca proximidade entre a situação e o pesquisador. E por
ser menos rígida, para Turrioni e Melo (2012) é possível trabalhar de forma mais livre para
encontrar soluções. Uma vez que a intenção é estudar os dados e propor ideias que poderiam
ser aplicadas ao processo da empresa, mas sem compromisso com a execução deste ato para
validar o desenvolvimento da pesquisa. Ainda, é essencial o maior domínio dos próprios
dados e a bibliografia serve como auxílio para o seu manejo.
Este é caracterizado como um estudo de caso, no que diz respeito aos procedimentos técnicos,
pois é focado em uma única atividade da empresa, com o objetivo de trazer soluções,
tornando necessário seu estudo com detalhes e aprofundamento.

4 DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento deste trabalho será guiado conforme a ordem estabelecida pelos objetivos
específicos apresentados no item 1.1.2.

4.1 CURVA ABC DE CLIENTES E MATÉRIA PRIMA
Foram gerados dados fictícios sobre o faturamento de 2019, com base na proporção real
demonstrada no controle de faturamentos da empresa.
A partir disso, os dados foram trabalhados para a definição da curva ABC de clientes. O total
faturado de cada cliente é dividido pelo total faturado geral e compõe a coluna ‘%’, a mesma
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coluna que é usado para o cálculo da ‘% ACUMULADO’. O conceito é definido com base na
porcentagem acumulada. Essa lógica foi usada na construção de todas as curvas ABC deste
trabalho.
Os dados do faturamento são apresentados na TABELA 1:

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

D
A
K
M
R
TS
TH
B
TE
L
E
V
D
TA
JM
TOTAL

TOTAL
FATURADO
R$ 4.043.650,20
R$ 1.260.994,50
R$ 1.120.311,91
R$
822.358,94
R$
670.039,89
R$
611.553,79
R$
526.083,12
R$
366.287,09
R$
350.748,85
R$
230.703,13
R$
160.304,81
R$
70.875,76
R$
49.946,00
R$
17.100,00
R$
1.388,64
R$ 10.302.346,63

%

% ACUMULADO
39,25%
12,24%
10,87%
7,98%
6,50%
5,94%
5,11%
3,56%
3,40%
2,24%
1,56%
0,69%
0,48%
0,17%
0,01%

39,25%
51,49%
62,36%
70,35%
76,85%
82,79%
87,89%
91,45%
94,85%
97,09%
98,65%
99,34%
99,82%
99,99%
100,00%

CONCEITO
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

100%

TABELA 1 – Estudo do faturamento 2019 por cliente
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

A empresa atendeu 15 clientes no ano de 2019. Os nomes das empresas foram censurados
para garantir a proteção de dados dos envolvidos. No entanto, entre eles há novos
prospectados e fidelizados de longa data, que não necessariamente pertencem aos maiores ou
menores faturamentos, pois seus produtos possuem demanda e preços variáveis.
No GRÁFICO 1, abaixo, é possível verificar a curva ABC de clientes com base na
porcentagem acumulada do valor faturado:
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GRÁFICO 1 – Curva ABC de clientes pelo faturamento 2019
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

Dentre todos os clientes, 6 pertencem ao grupo A e somam juntos 83% do faturamento 2019
sendo eles: D, A, K, M, R e TS. No grupo B, há 3 clientes que somam 12% do total. E os
restantes 5% são compostos por 6 clientes. O cliente D representa 39,25% do faturamento
total, sozinho, sendo um cliente muito importante.
A segunda estratificação de dados relaciona o cliente e seus produtos terceirizados, em
relação ao faturamento. Na TABELA 2 é possível verificar alguns deles:
CLIENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
56

D
D
M
K
A
TH
K
TE
B
A
TS
TS
A
R
R

PMO
PMOB49
PMOB23
PMOB22
PMOB75
PMOA52
PMOA89
PMOB76
PMOB09
PMOB45
PMOA56
PMOT05
PMOT02
PMOA68
PMOB10
PMOA96
TOTAL

TOTAL
FATURADO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

%

% ACUMULADO

2.843.030,97
1.201.788,09
802.003,35
623.227,12
499.587,97
495.329,90
341.022,13
318.479,57
230.853,09
229.327,38
219.389,35
210.756,18
210.284,59
192.242,29
793,08

27,60%
11,67%
7,78%
6,05%
4,85%
4,81%
3,31%
3,09%
2,24%
2,23%
2,13%
2,05%
2,04%
1,87%
0,01%

R$ 10.302.346,63

100,00%

TABELA 2 – Estudo de faturamento 2019 por produto
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

27,60%
39,26%
47,05%
53,10%
57,94%
62,75%
66,06%
69,15%
71,39%
73,62%
75,75%
77,80%
79,84%
81,70%
100,00%

CONCEITO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
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Foram fabricados 56 produtos diferentes no ano de 2019, logo, alguns clientes terceirizaram
mais de 1 produto. O faturamento de cada um deles não é diretamente proporcional a
quantidade produzida total no ano de 2019, visto que os valores são diferentes.
O grupo A de produtos não é dominado pelo grupo A de clientes. Nesta tabela temos produtos
dos clientes TH, TE e B que não pertencem ao grupo A da curva ABC de clientes.
O GRÁFICO 2, abaixo, apresenta a curva ABC dos produtos com maior representatividade
sobre o faturamento:

GRÁFICO 2 – Curva ABC de produtos pelo faturamento 2019
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

Os grupos A e B contêm 13 produtos cada e o grupo C contém 30 produtos. Eles somam
79,84%, 15,49% e 4,67%, respectivamente. No entanto, a PMOB49 representa, sozinha,
27,60% do faturamento da empresa e destaca-se entre os outros produtos, além de ser
propriedade do maior cliente.
Ao analisar a composição desses produtos, foram levantados cerca de 730 itens. No entanto,
166 eram de uso comum entre 1 ou mais produtos. Algumas das matérias primas não
repetidas são apresentadas na TABELA 3:
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ITENS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
564

CAPB54
RESG31
CAPD25
CAPB57
RESG38
DIO041
CAPF01
CAPB26
CAPE40
RESG27
RESL23
RES609
CAPE41
RESG42
RESG29
CAPF48
CAPE91
RESF74
RESJ08
RES610
RESJ11
RESJ12
DIO644
DIO646
DIVC01
TOTAL

QUANTIDADE
UTILIZADA
452661
250359
183942
150887
137170
131888
115792
110000
109736
109736
99396
98916
96019
96019
85755
83706
79065
70000
68746
65944
59456
59456
57896
57896
0,618
7952248

%

% ACUMULADO
5,69%
3,15%
2,31%
1,90%
1,72%
1,66%
1,46%
1,38%
1,38%
1,38%
1,25%
1,24%
1,21%
1,21%
1,08%
1,05%
0,99%
0,88%
0,86%
0,83%
0,75%
0,75%
0,73%
0,73%
0,00%

5,69%
8,84%
11,15%
13,05%
14,78%
16,43%
17,89%
19,27%
20,65%
22,03%
23,28%
24,53%
25,73%
26,94%
28,02%
29,07%
30,07%
30,95%
31,81%
32,64%
33,39%
34,14%
34,86%
35,59%
100,00%

CONCEITO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C

100%

TABELA 3 – Estudo da composição de itens de produtos do grupo A
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

A lista completa aponta 152 itens no grupo A (80,04%), 172 no grupo B (14,97%) e 240 em C
(4,99%). As colunas “%” e “% acumulado” foram calculados com base na soma total de
unidades de cada item.
A fim de estratificar ainda mais o grupo A, de forma a otimizar o estudo, será analisado o lead
time de entrega dos itens. Os tempos são dados em semanas e serão priorizados os maiores
prazos, que representam a maior criticidade, conforme a TABELA 4:
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1

RES609

LEAD TIME
ENTREGA
12

2

RESG34

12

17

CIR718

10

3

IND131

12

18

BUZ023

10

4

CAP208

12

19

BAR120

10

5

RESF87

12

20

CAPB57

9

6

EMB084

12

21

RESM05

9

7

RESF74

11

22

CAPE42

9

8

TRA197

11

23

DIO418

9

9

RES521

11

24

TRAN13

9

10

DIO627

11

25

REL027

9

11

CAPF53

11

26

RESG43

9

12

DIO642

11

27

DIO373

9

13

RESG31

10

28

RESL28

9

14

CAPF01

10

29

RESF98

9

CAPC52

9

ITENS

16

LED110

LEAD TIME
ENTREGA
10

ITENS

15
CAPB62
10
30
TABELA 4 - Seleção de itens pelo lead time de entrega
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

Os 30 itens representam aproximadamente 20% do grupo A de matérias primas. Os lead times
podem variar de 6 a 12 semanas, nesta seleção constam apenas aqueles com 9 ou mais.
O prazo de entrega é informado ao cliente com base nos itens mais críticos, ainda deve-se
considerar uma margem para atrasos na importação. Portanto, para reduzir os impactos no
final da cadeia, é preciso tratar esses itens com prioridade.

4.2 PREVISÃO DE DEMANDA
A empresa apresenta uma demanda intermitente para cada cliente, podendo variar do zero a
milhares de unidades por mês, durante a execução de um pedido anual.
O método de Croston foi aplicado aos itens selecionados finalmente no tópico 4.1. O
comportamento de cada item é particular, exceto quando pertencem a um mesmo produto
final.
Abaixo, na TABELA 5, os resultados do método aplicado, considerando α igual a 0,05 para
as estimativas de demanda de 2019:
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Código

Demanda anual
média

RESG31

250359

5103,45

812,77

3251,08

CAPB57

150887

3105,73

493,35

1973,40

CAPF01

115792

2394,80

840,04

3360,18

RES609

98916

862,27

438,49

1753,97

RESF74

70000

1600,00

400,57

1602,29

TRA197

57896

1447,40

420,02

1680,09

RESM05

57896

1447,40

420,02

1680,09

RESG34

44604

518,37

140,02

560,09

IND131

41151

497,02

134,55

538,20

CAPE42

41151

497,02

134,55

538,20

CAP208

32972

400,55

134,08

536,34

RES521

32972

500,55

134,08

536,34

DIO418

32972

530,55

134,08

536,34

TRAN13

32972

530,55

134,08

536,34

Xt – Pt

MAD

4 MAD

REL027

32972

530,55

134,08

536,34

RESG43

30887

286,03

97,02

388,07

CAPB62

27434

314,68

89,70

358,80

LED110

27434

314,68

89,70

358,80

DIO373

27434

314,68

89,70

358,80

RESL28

27108

624,60

181,47

725,89

DIO627

21812

285,40

81,54

326,15

RESF98

21812

285,40

81,54

326,15

CIR718

20331

-171,63

77,92

311,66

CAPF53

18130

431,87

110,95

443,81

RESF87

15000

225,00

85,84

343,35

CAPC52

14864

271,60

80,44

321,76

EMB084

13717

162,34

44,85

179,40

DIO642

13717

132,34

44,85

179,40

BUZ023

13717

132,34

44,85

179,40

45

179

BAR120
13717
132
TABELA 5 - Método de Croston e análise de erros
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

A coluna Xt – Pt representa a diferença entre a demanda prevista e a demanda real do período
de 2019. A demanda prevista foi calculada com as Equações 4 e 6. Para a validação do
modelo, essa diferença deve ser menos que o valor de 4 x MAD. O MAD, por sua vez é
calculado a partir do erro absoluto entre os períodos, conforme a Equação 7.
Pode-se observar que a aderência do modelo não foi satisfatória para os itens RESG31 e
CAPB57, por uma alta discrepância. Ambos os itens pertencem ao produto final com maior
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demanda na empresa, a PMOB49 e PMOB23, cuja variação de demanda não foi tão
considerável durante o período. No entanto, a validação se dá pela maioria dos itens terem boa
adaptação ao método.
O grupo CAP208, RES521, DIO418, TRAN12 e REL027 é um dos que apresentaram os
mesmos resultados, pois pertencem ao mesmo produto final e são utilizados na mesma
quantidade por unidade.
A tendência do erro é aumentar quanto maior for a demanda. Apesar de apenas 10 itens
ultrapassarem a marca de 100 mil unidades dentre os 152 itens do grupo A, é necessário
monitorar a aderência do modelo constantemente.

4.3 LOTE ECONÔMICO DE COMPRA
A determinação do LEC é essencial no controle de estoque, principalmente, com a posse dos
recursos para prever a demanda e manter um estoque de segurança.
O levantamento dos dados força a consciência sobre custos que podem estar sendo
desconsiderados pela empresa e abre possibilidade para que sejam reduzidos. Para este
cálculo, foram utilizados dados aproximados, justamente pela falta de histórico do controle
desses custos.
Junto ao LEC, foi analisado o tempo entre pedidos e a quantidade de pedidos necessários para
suprir a demanda do período analisado (2019), conforme TABELA 6:
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Código

LEC

Quantidade de
pedidos por ano

RESG31

40398

6

RES609

31292

3

RESG34

31292

1

RES521

31292

1

CAPB57

17520

9

CAPB62

15646

2

CAPE42

15646

3

CAPF01

14784

8

RESF87

14751

1

RESF74

14751

5

RESM05

14751

4

RESL28

14751

2

RESF98

14751

1

RESG43

13550

2

CAP208

7823

4

IND131

7743

5

TRA197

7392

8

CAPF53

7376

2

TRAN13

6258

5

DIO418

5215

6

LED110

4470

6

DIO627

3520

6

REL027

3266

10

DIO373

2891

9

EMB084

2380

6

CIR718

2152

9

DIO642

2116

6

CAPC52

1993

7

BAR120

1841

7

BUZ023
1478
TABELA 6 - LEC e pedidos no período de 2019
FONTE: Desenvolvido pelas autoras
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Os custos de pedido foram calculados pela Equação 3 e os custos de armazenagem foram
resultados da Equação 2, que juntos influenciam diretamente o LEC de cada item, pela
Equação 8. A quantidade de pedidos é obtida pela demanda anual dividida pelo LEC.
Para o item REL027 são necessários 10 pedidos por ano, enquanto para outros, como o
RESG34, apenas 1 pedido, mesmo que suas demandas totais sejam próximas – 32972 e
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44604, respectivamente. Isto ocorreu porque o custo de armazenamento do item RESG34 é
consideravelmente menor.
Ainda é preciso levar em consideração o capital em caixa da empresa, que não foi levantado
para análise neste trabalho.

4.4 ESTOQUE DE SEGURANÇA
O estoque de segurança foi calculado utilizando a incerteza (erro) do método de previsão de
demanda, aplicado a um grupo restrito, mas crítico para a empresa.
O nível de confiança estabelecido foi de 0,80, visto que o modelo não apresentou 100% de
aderência e trata-se do primeiro levantamento de dados. Os resultados estão na TABELA 7,
abaixo:

Código

Qs (Estoque de
segurança)

Código

Qs (Estoque de
segurança)

CAPF01

672

REL027

107

RESG31

650

CAPF53

89

CAPB57

395

RESG43

78

RES609

351

CAPB62

72

TRA197

336

LED110

72

RESM05

336

DIO373

72

RESF74

320

RESF87

69

RESL28

145

DIO627

65

RESG34

112

RESF98

65

IND131

108

CAPC52

64

CAPE42

108

CIR718

62

CAP208

107

EMB084

36

RES521

107

DIO642

36

DIO418

107

BUZ023

36

TRAN13
107
BAR120
36
TABELA 7 - Estoque de segurança baseado no MAD
FONTE: Desenvolvido pelas autoras

O estoque de segurança teve a Equação 9 como base de cálculo. Os maiores valores do Qs
estão relacionados com as maiores demandas e, consequentemente, aos maiores erros gerados
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pela previsão de demanda. Outros itens possuem um estoque Qs relativamente baixo e isso é
consequência da boa aderência ao método.
O CAPF01 necessita de 672 unidades em estoque de segurança, enquanto o BAR120 solicita
apenas 36 unidades. No entanto, ambos os itens são considerados críticos pelos quesitos
analisados anteriormente.
O Qs cobre apenas o risco que o método de Croston oferece. Portanto, para evitar os
imprevistos com atrasos de importação, deve ser considerado o lead time de entrega do
fornecedor, a demanda prevista, o LEC e o estoque de segurança.
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5 CONCLUSÃO
A demanda da empresa, objeto de estudo desse trabalho, era no mínimo complexa. Além de
possuir a caracterização intermitente, o maior cliente de 2019 representou 28% do
faturamento, enquanto a grande maioria não ultrapassou 6%. Isso justificou a necessidade de
definir métodos de priorização, mas não diminui a responsabilidade com cada cliente e sua
contribuição para o montante final.
Foram destacados alguns itens que não tiveram boa aderência ao método de Croston, para
previsão de demanda. Isso reforçou o fato de que a demanda possui particularidades conforme
o cliente e seu comportamento de consumo. Para adaptar todos os clientes a um método, seria
preciso o estudo de outros modelos de previsão.
Precisa-se observar que quanto melhor a adequação ao modelo de previsão de demanda,
menor é a quantidade indicada para o estoque de segurança. Logo, toda a análise de dados
deveria ser executada cuidadosamente para a garantia de boas saídas do estudo.
Os itens foram selecionados pelos produtos mais rentáveis e, após, estratificados por
quantidade total usada e lead time de entrega. No entanto, essa seleção para o estoque de
segurança, pode ocorrer com base em outros critérios, como: curva ABC de custos totais pela
quantidade total usada ou pela falta de confiabilidade no fornecimento. Ou seja, a necessidade
de estoque pode ser futuramente trabalhada sob diversos critérios e individualmente.
Este trabalho buscou o uso de ferramentas simples e acessíveis para solucionar um problema
recorrente. Os resultados obtidos foram quase satisfatórios, pois, primeiramente, o manuseio
de dados reais traria maior confiabilidade na apresentação dos resultados à empresa, assim
como um intervalo maior de dados para análise, para além de um ano.
Como sugestão para os próximos trabalhos, há pontos importantes que não foram explorados
devido a falta de tempo hábil para o desenvolvimento eficiente. Sendo, então, sugerido a:
avaliação de métodos para captura de capital necessário para trabalhar com estoque de
segurança, pois sabe-se que uma empresa que trabalha com projetos e vendas puxadas pelo
cliente, não possui caixa alto antes da entrega do produto. E finalmente, o cálculo do custo da
falta de estoque, conforme a revisão teórica, que pode levar ao fortalecimento da concorrência
e perdas na margem de lucro. Esses dois pontos deveriam ser levados à balança para a tomada
de decisão sobre investir ou não em estoques.
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RESUMO
As instituições públicas buscam cada vez mais eficiência no que diz respeito a gestão dos
recursos públicos, tendo em vista a grande responsabilidade moral e social que os envolve.
Diante disso, o presente trabalho tratou de um estudo de caso realizado na Prefeitura Municipal
de Itajubá, no departamento de materiais e patrimônio, onde sua proposta não buscou somente
generalizar resultados, mas compreendê-los, de modo que proporcionou uma interpretação dos
fatos de forma específica. O trabalho desenvolvido foi um estudo de caso que teve natureza
aplicada, com abordagem quali-quantitativa e característica descritiva. Para realização do
trabalho foram utilizadas as ferramentas kanban, curva ABC, FIFO e a metodologia Just In
Time para diminuição dos desperdícios, controle dos registros de materiais e organização da
movimentação dos estoques, levando-se em consideração o controle das entradas e saídas
referentes ao armazenamento dos produtos, assim como o cadenciamento dos mesmos.
Palavras-chave: KANBAM. Just In Time. Logística. FIFO. Serviço Público.
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ABSTRACT
Public institutions are increasingly seeking efficiency with regard to the management of public
resources, in view of the great moral and social responsibility that surrounds them. In view of
this, the present work dealt with a case study carried out at the Itajubá City Hall, in the materials
and heritage department, where its proposal sought not only to generalize results, but to
understand them, so that it provided an interpretation of the facts in a specific. The work
developed was a case study that had an applied nature, with a qualitative and quantitative
approach and a descriptive characteristic. To carry out the work, the kanban tools, ABC curve,
FIFO and the Just In Time methodology were used to reduce waste, control material records
and organize the movement of inventories, taking into account the control of inputs and outputs
related to the storage of products, as well as their cadence.
Keywords: KANBAM. Just In Time. Logistics. FIFO. Public service.
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“O insucesso é apenas uma oportunidade para começar
de novo com mais inteligência."

Henry Ford
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1

INTRODUÇÃO

Devido ao avanço tecnológico nos últimos anos, assim como a busca insaciável por melhorias
contínuas em seus processos produtivos, as empresas buscam cada vez mais satisfazer os desejos
dos seus cliente e consumidores, bem como fazer isso de forma ainda mais eficiente. Em
empresas públicas uma das grandes dificuldades é o gerenciamento de seu estoque de uma forma
que permita atender a demanda sem comprometer o orçamento disponível, de modo a evitar
custos desnecessários, sejam estes com transporte, estoque em excesso, entre outros.
Na atualidade, é de suma importância que o sistema logístico das empresas esteja bem preparado,
de modo que isso possibilite uma prestação de serviços satisfatória para seus clientes, bem como
o cumprimento dos prazos e especificações impostas pelos mesmos ou por órgãos
regulamentadores responsáveis vigentes, dentro e fora do país, visto que muitas empresas
exportam e importam seus produtos.
A fim de se alcançar uma maior eficiência, com uma logística mais robusta, surge então um novo
ramo da Administração, a Administração de Materiais, apresentando como principal foco
estabelecer o controle do processo de materiais como um todo, desde a detecção da necessidade
do material, compras com mais qualidade, menor custo, cooperativismo com fornecedores,
transporte e armazenagem, sendo de extrema importância manter um determinado nível de
estoque. No que se refere ao setor público, um dos principais objetivos da administração de
materiais é maximizar o uso dos recursos na organização para conter desperdícios (FENILI,
2015).
Este segmento da administração é um processo contínuo onde também coexiste a logística
reversa que acompanha o descarte do produto. Hoje, felizmente, a ideia e percepção de que
administração de materiais seria somente controle de estoques já está ultrapassada. Nota-se
dentro e fora da organização a sua importância. Percebe-se algumas particularidades como o
processo licitatório, a administração de materiais no setor público, assim como o setor privado,
visa maximizar a eficiência para com os recursos visando a eliminação dos desperdícios, assim
como controlar os custos relativos ao estoque, aplicar sistema de previsão de demanda e
reposição de estoque. Segundo Faria e Costa (2005, p. 69), no que se refere aos custos logísticos,
os mesmos são relacionados ao planejamento, implementação e controle dos inventários de
entrada, em processo e de saída, desde a fase de aquisição até sua distribuição.
No Brasil, contata-se muitas dificuldades no que se refere a logística, desde as mais adversas
como a extensão territorial e até mesmo problemas relativos à segurança. Sabe-se que a logística
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se baseia em uma série de atividades tais como, planejamento, controle do transporte, execução,
armazenamento desses produtos ou matérias-primas e gestão. Todavia, a eficiência deste
processo pode representar uma grande vantagem competitiva, com o objetivo de reduzir os
desperdícios, sejam eles de capital ou tempo, e aumentar os lucros. Em suma, a logística é o
processo de planejar, executar, operar e controlar com eficiência o transporte da mercadoria
desde sua armazenagem até toda sua movimentação. Segundo Bowersox e Closs (2004, p. 21), a
logística tem como objetivo central atingir um determinado nível de serviço ao cliente pelo menor
custo possível.
Contudo, a deficiência na infraestrutura segue sendo um dos maiores desafios encontrados, em
termos de logística, no Brasil. A ausência de boas estradas – 57% das estradas brasileiras
apresentam algum tipo de deficiência, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte
- e a distância para com os principais fornecedores são algumas das principais dificuldades
encontradas na região sudeste, deve-se considerar também o acesso às principais vias do país
para com a cidade de Itajubá. Em relação a sinergia entre os diferentes tipos de modais de
transporte e a sua importância ao contexto de logística, os negócios são reféns da malha
rodoviária.
Diante destes fatores, o presente trabalho aborda um estudo de caso realizado na Prefeitura
Municipal de Itajubá, no departamento materiais e patrimônio, uma vez que que a finalidade dos
mesmos não é generalizar os resultados, mas procurar compreendê-los a fim de que se obtenha
uma interpretação dos fatos de forma específica e efetiva. No que se refere a sua natureza, este
trabalho classifica-se como uma pesquisa aplicada, pois considera o conhecimento gerado e a
apresentação dos resultados contribuem no apontamento de melhorias no ambiente de estudo. A
mesmo terá uma abordagem qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa, visto que será necessário
o uso de dados para a aplicação da curva ABC e também será realizada por meio observações,
de maneira que venha a analisar as possíveis melhorias a serem implementadas. A pesquisa se
caracteriza como descritiva, uma vez que tem a finalidade de descrever as características da
organização pesquisada por meio observações e análises dos dados obtidos.

1.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral dessa pesquisa é realizar uma análise em torno do processo logístico do
departamento de Materiais e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Itajubá.
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1.1.1 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos para esse estudo são:
a) Mapear e mensurar o processo de entradas e saídas de materiais;
b) Formular uma curva ABC em relação aos itens em estoque;
c) Dar sugestões de melhoria para diminuição dos desperdícios no controle de estoque.

1.2

JUSTIFICATIVA

Espera-se com o estudo de caso realizado, analisar e aplicar metodologias e técnicas relativas aos
conceitos da administração de recursos com enfoque no setor público da Prefeitura Municipal de
Itajubá, bem como melhorar as condições de armazenamento e distribuição de seus materiais de
forma que venha a minimizar custos e desperdícios, promovendo melhorias ao setor logístico. A
validação de conceitos ao cenário atual é realizada através de ferramentas de maneira que
metodologias normalmente utilizadas no setor privado (movidos pela obtenção de lucro) se
adequem ao setor público de forma que tais melhorias no processo logístico não esbarrem em
entraves burocráticos ou na rigidez do setor público, mas que possam ser adequados e adaptados
à realidade atual sem causar ônus ao processo como um todo.
A eficiência será considerada como um dos pilares para a gestão dos recursos públicos, a mesma
deve ser empregada de maneira que venha a proporcionar resultados satisfatórios para promover
o bem-estar da sociedade, uma vez que os recursos adquiridos são financiados e mantidos pela
própria população.

1.3

OBJETO DE ESTUDO

O estudo de caso foi realizado no Departamento de Materiais e Patrimônio, Prefeitura Municipal
de Itajubá (Figura 01), localizada no Sul de Minas Gerais. Este setor é responsável por realizar o
controle das entradas e saídas dos recursos, sejam eles materiais de consumo ou patrimônio,
assim como a logística dos mesmos de maneira que, com eficiência, sejam distribuídos atendendo
as necessidades dos demais departamentos, de forma a propiciar a progressão dos diversos
processos que desenvolvem o bem-estar da população. Em vista disso, deve ser considerado o
grande fluxo de materiais presente no departamento onde a gestão é realizada com base em três
frentes, sendo elas: Educação, Saúde e Central. A primeira, atribui recursos à Secretaria
Municipal de Educação (SEMED), escolas e demais setores; a segunda atribui recursos à
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Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), postos de saúde e demais setores; e a terceira atribui
recursos aos demais departamentos que compõem a estrutura de gestão municipal como a
Secretaria Municipal de Planejamento (SEMUP), Secretaria Municipal de Cultura (SECUT),
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), entre outras.
Figura 01 – Prefeitura Municipal de Itajubá

Fonte: Prefeitura Municipal de Itajubá, 2020.

2

2.1

REFERENCIAL TEÓRICO

LOGÍSTICA

Logística é, talvez, o principal setor da empresa, pois é por meio dela que toda cadeia de
abastecimento e entrega de produtos é realizada. É um sistema no qual todo fluxo de informações,
pessoas e materiais são organizados, visando atingir um determinado objetivo com agilidade. A
logística empresarial integra todos os procedimentos, bem como o deslocamento de mercadorias
e informações. Todavia, para que tais processos sejam eficientes, o gerenciamento dos mesmos
deve ocorrer de forma integrada. Sendo a logística a operação que envolve todas as etapas de um
determinado fluxo de materiais e serviços, o aprimoramento de cada uma dessas etapas é de
fundamental importância para o desenvolvimento de todo o sistema, desde a origem até o
consumidor final, visando uma cadeia de abastecimento eficaz e efetiva (VIANA, 2000).
Dornier et al. (2000), afirmam que a logística consiste na gestão de um processo físico composto
por entradas, atividades que envolvem transformação e saídas, agregando valor e atendendo às
necessidades dos clientes com base em um bom planejamento e controle.
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Logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem,
que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria prima até o
ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos
em movimentos, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos
clientes a um custo razoável (BALLOU, 2010, p. 24).

As operações logísticas visam a qualidade dos serviços, sendo este o objetivo principal de sua
abordagem. Deste modo, é de suma importância que o planejamento, a implantação e o controle
do fluxo logístico sejam, conforme afirma Kotler (2000), realizados de forma a atender os
objetivos e as demandas dos clientes, promovendo resultados ainda mais positivos para a
organização.
Portanto, a logística empresarial tem como objetivos, desenvolver o processo de planejar,
implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo de informações. Um processo no qual temse o controle de todas as atividades ligadas à aquisição e distribuição de materiais com base nos
requisitos desejados, contando com o tempo preciso e viabilidade de custos. De acordo com
Bowersox e Closs (2001), a logística tem como objetivo disponibilizar os produtos e serviços no
momento certo, no local certo, ligados as informações, bem como ao manuseio, transporte,
estoque, armazenamento e embalagem adequados, evitando quaisquer tipos de transtorno.
Quando se trata de logística empresarial integrada, a mesma se encontra no setor responsável
pela aquisição, movimentação, armazenagem e entrega de determinados produtos. Para Slack
(2002), a logística gera valor para todos os que estão envolvidos no processo produtivo, bem
como na prestação de serviços, ou seja, é um investimento favorável a todos. O controle de
estoque, por sua vez, consiste na disponibilidade do produto afim de suprir sua demanda, não
havendo, dessa forma, falhas para com os clientes. Segundo a afirmação de Viana (2000), o
estoque abrange tudo aquilo que é utilizado de maneira a atender com estabilidade as operações
dentro de uma empresa, bem como as necessidades de seus clientes.
O gerenciamento de transporte é outro fator de grande relevância para a logística, etapa que
garante que o produto chegue em segurança, de forma rápida e nas melhores condições aos
clientes, assim como a gestão de informações que agrega muito valor ao produto por meio da
supervisão e divulgação de toda informação precisa, seja ela interna ou externa.

2.2

CONTROLE DE ESTOQUE

Por algumas empresas trabalharem com produção em massa, o atraso da matéria-prima torna-se
ainda mais grave e, por conta disso, muitos optam por compra-las em lotes, devendo-se ater a
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condições de tipos de estoque, para que não haja além do necessário. Arnold (1999, apud Veloso,
2006) classificam o estoque de acordo com a Quadro 01:
Quadro 01 - Classificação da função dos estoques a serem controlados

Fonte: Arnold (1999, apud Veloso, 2006)
Por fim, Francischini e Gurgel (2004) destacam que, para o controle de estoques ser eficiente, é
de suma importância um gerenciamento de informações para as atividades, afim de que a empresa
tenha determinado os níveis em que os estoques devem chegar para que a demanda operacional
seja atendida. Dessa maneira, as informações precisam ser corretas e precisas de forma que
possam ser validadas, ou seja, de maneira que não haja equívocos, sendo elas transmitidas em
caráter único a todos pela mesma interpretação.
Deste modo, o ato de gerir o estoque deve objetivar a prevenção de produtos com prazos de
validade que não estão de acordo as atividades da organização; esquivando-se de faltas e
excessos; dessa forma, adequando os níveis de estoques de produtos conforme os seus
atendimentos; e, principalmente, manter um planejamento, organização e controle das
necessidades do estoque como um todo (AGAPITO, 2007).
Segundo Viana (2006, p.140) os custos giram em torno de comprar e armazenar, e que para isso
sofrem por diversas variáveis que tem relação a quantidade armazenada, seu tempo, a mão de
obra responsável, as obrigações trabalhistas, as despesas geradas e o desabono que ocorre.
Para que essa atividade de gestão seja avaliada, é necessário que indicadores específicos sejam
aplicados, indicadores estes relacionados diretamente com a satisfação interna produzida pelo
desempenho da atividade, o custo e a uniformidade do processo (AROZO, 2006). A eficiência
dos processos de gerenciamento de estoques pode ser avaliada pelos conceitos de Estoque médio
(EM), Giro de estoque, Acurácia do estoque e Conformidade do atendimento.
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O Estoque Médio (EM) consiste na média aritmética do estoque na qual a aquisição se baseia,
sendo definido através da média de consumo, além de levar em consideração a existência de um
estoque mínimo e um estoque máximo a serem mantidos (1). O estoque mínimo consiste na
quantidade que mantém o suprimento dos setores até que o mesmo seja reabastecido e ainda
resguarda o suprimento quando ocorrem falta de materiais, atrasos de fornecedores, entre outros.
O estoque máximo, por sua vez, consiste na soma do estoque mínimo com o último lote
adquirido, considerando outros fatores, tais como capacidade de armazenamento e consumo para
que não seja gerada uma obsolescência de estoques (CAVALLINI e BISSON, 2010). O EM pode
ser representado pela seguinte expressão matemática:
Estoque Médio (EM) = ( Estoque inicial + Estoque final ) / Período escolhido

(1)

O Giro de estoque (2) é representado pelo quantitativo de vezes em que o estoque é totalmente
renovado em um respectivo período de tempo, sendo o mesmo geralmente anual
(FRANCISCHINI e GURGEL, 2013, p. 174). Por meio do giro de estoque é possível avaliar
quantas vezes um estoque foi totalmente reposto em um determinado período de tempo e, assim,
analisar o desempenho de seu consumo. Pode ser expresso por:
Giro de estoque = Demanda média em determinado período / Estoque médio nesse período (2)
A acurácia (3), por sua vez, consiste na contagem dos estoques e tem como objetivo aproximar
o saldo do estoque físico com o estoque virtual apresentado no sistema de gestão abordado. É
possível afirmar que a acurácia representa o nível de aproximação de uma informação para outra
(FRANCISCHINI e GURGEL, 2013). A acurácia dos estoques é determinada por:
Acurácia = ( Número de itens corretos / Total de itens contados ) x 100

(3)

Para concluir a análise da uniformidade do processo há a avaliação da conformidade do
atendimento (4), avaliação esta que aborda o percentual de pedidos atendidos, nesse caso de
abastecimento, mas com desvio da qualidade do processo dentro de um quadro de pedidos em
um determinado espaço de tempo (FRANCISCHINI e GURGEL, 2013). É determinada por:
Conformidade do atendimento = ( Pedidos não conformes / Total de pedidos ) x 100

(4)

No que se refere ao estoque, existem ainda outras formas que possibilitam que o mesmo seja
melhor analisado e controlado, como por exemplo o ponto de reposição de estoque.
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2.2.1 Ponto de Reposição de Estoque
Conforme Taylor (2006), existem várias opções para determinar o momento de reabastecimento,
bem como simplesmente esperar o estoque acabar para então repor (inclusive). Ching (2001),
descreve que o sistema do ponto de reposição, também conhecido como método do estoque
mínimo, tem por objetivo otimizar os investimentos em estoque, fazendo um balanço entre o
estoque elevado com alto custo e estoque baixo com riscos de perda de vendas. Com isso, Corrêa
(2010), afirma que o modelo do ponto de reposição funciona de tal modo que sempre que houver
o consumo de uma determinada quantidade de um item em estoque, deve-se verificar se a
quantidade restante é inferior a uma quantidade predeterminada, conhecida como ponto de
reposição, e em caso isso seja constatado, deve-se comprar uma quantidade chamada de lote de
ressuprimento. A figura 02 abaixo representa graficamente como funciona o sistema de ponto de
reposição.
Figura 02 - Modelo do ponto de reposição

Fonte: Corrêa (2010, p. 286)
Corrêa (2010) salienta que para utilizar do modelo, deve-se anteriormente preestabelecer alguns
parâmetros, que são ponto de reposição e tamanho de lote de ressuprimento. Partindo da
afirmação de Ching (2001), o ponto de reposição (5) tem por finalidade dar início ao processo de
ressuprimento em tempo hábil para que não ocorra a falta de material. Corrêa (2010), descreve
que o ponto de ressuprimento pode ser calculado, definindo o momento de realização de novas
compras de forma que exista no estoque uma quantidade suficiente para atender a demanda média
durante o lead time. Conforme o cálculo abaixo demonstrado:
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(5)

Onde:
PR = Ponto de reposição
D = Taxa de demanda pela unidade de tempo

Eseg = Estoque de segurança

TR = Tempo de reposição

2.2.2 Estoque de segurança
Para Corrêa (2010), nem sempre os pressupostos do sistema do ponto de ressuprimento com lote
econômico aplicam-se no contexto empresarial. Tendo em vista que as demandas variam muito,
tanto de forma crescente, quanto de maneira decrescente. De acordo com Taylor (2006), não
existe quantidade de estoque capaz de evitar escassez, transformando a prática de gestão de
estoques basicamente em uma questão de gerenciamento de riscos. Corrêa (2010) afirma que qu e
a possibilidade de escassez seja evitada, faz-se utilização de uma técnica que protege o sistema
contra variações, conhecido como estoque de segurança (Eseg).
Segundo afirmações de Slack et al. (2009), o estoque de segurança (6) tem por objetivo
compensar as incertezas inerentes a fornecimento e demanda. Taylor (2006) descreve que a
utilização do estoque de segurança previne a falta de materiais em momentos onde a demanda é
maior que a esperada ou quando ocorre atrasos de reposição de estoque. Conforme Corrêa (2010),
o cálculo de estoque de segurança é similar em distintos sistemas. A equação a seguir, apresenta
o cálculo para o Estoque de segurança.
(6)

Sendo:
Eseg = estoque de segurança

FS = fator de segurança

σ = desvio-padrão

LT = lead time de ressuprimento

PP = periodicidade dos dados utilizados no cálculo do desvio-padrão
Segundo Corrêa (2010), uma vez identificados os valores da média de demanda e desvio-padrão,
é possível definir qual a quantidade de estoque a determinada para que, dessa forma ocorra uma
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probabilidade (conforme desejada) de que a demanda não seja completamente atendida,
podendo-se, então, estabelecer o nível de estoque de segurança em relação ao nível de serviço
oferecido ao cliente.

Desta maneira, considerando que o aumento de estoque resulta

automaticamente na melhoria do nível de serviço, bem como na elevação do custo de manutenção
de estoques, Taylor (2006) questiona qual é o nível correto a ser utilizado, exigindo que se
encontre um ponto de equilíbrio entre custo de manutenção e custo de escassez, medido pelo
custo de uma entrega atrasada, custo de perda da venda ou até mesmo perda do cliente e de
receitas futuras. Entretanto, para Ching (2001), é de imprescindível importância determinar o
nível de serviço, considerando que o aumento deste em apenas alguns pontos percentuais pode
resultar em efeitos dramáticos no montante de capital investido em estoques. A Tabela a seguir
apresenta os fatores multiplicadores utilizados no cálculo do estoque de segurança conforme o
nível de serviço desejado.

2.2.3 Fatores de Incerteza
Para Gaither e Frazier (2008), a quantidade solicitada e ponto de pedido necessitam do uso de
informações sujeitas a incertezas, tais como erros de estimativa de demanda, custos para se
manter os estoques e custo para emitir o pedido, tendo em vista que esses fatores (incerteza s)
podem prejudicar os resultados obtidos e elevar os custos. Segundo Corrêa (2010), para
quantificar a variação na demanda, utiliza-se o desvio-padrão dos erros das previsões anteriores.
Dessa forma, assumindo-se que a demanda se comporta de acordo com uma distribuição Normal,
os valores necessários para que se caracterize a distribuição dos erros da previsão será a média
das vendas (7) e o desvio padrão dos erros de previsões anteriores (8).
 A média das vendas passadas (µ), apresentada na equação abaixo:
(7)

 O desvio padrão (σ), apresentado na equação a seguir:

(8)

Conforme Corrêa (2010), obtidos os valores da média (µ) e do desvio-padrão (σ), determinamse as probabilidades de variação na demanda. Partindo então da afirmação de Taylor (2006),
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assim existindo, a incerteza comporta-se de acordo com a distribuição Normal, obtendo-se uma
característica de curva assintótica, isto é, cujos extremos nunca chegam à zero, concluindo-se
que mesmo remota, sempre há uma probabilidade de ocorrência de algum destes valores. Logo,
pode-se afirmar que nenhum estoque de segurança é suficiente para extinguir completamente a
possibilidade de escassez.
Deste modo, segundo Corrêa (2010), há ainda mais uma fonte de variabilidade no estoque de
segurança. Esta, por sua vez, é a variação à que está sujeito o lead time, podendo ser analisada
com base no desempenho passado do fornecedor, caracterizado a partir da média e do desviopadrão das entregas realizadas. Para o autor, assumindo-se que a distribuição do lead time de
ressuprimento comporta-se de acordo com a distribuição Normal, aplica-se um tratamento
estatístico simples para determinar a variável.
Segue a seguir o cálculo de desvio-padrão da demanda (9) durante o lead time, conforme Corrêa
(2010).
(9)

Onde: σ = desvio-padrão da demanda durante o lead time
LT = lead time

σ

D

= desvio-padrão da demanda

D = demanda

σ

LT

= desvio-padrão do lead time

Desta maneira, Corrêa (2010) apresenta o cálculo de estoque de segurança (Eseg) (10) conforme
descrito na equação abaixo:
(10)

Sendo assim, Chopra e Meindl (2004), afirmam que o estoque de segurança necessário cresce
rapidamente com elevada disponibilidade dos produtos, bem como cresce conforme o aumento
no lead time ou no desvio padrão da demanda. De outro modo, uma redução na incerteza do
ressuprimento auxilia na redução do estoque de segurança necessário.
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2.3

FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Esta seção abordará a ferramenta Curva ABC como um modelo quantitativo da gestão de
estoques, bem como suas aplicações e vantagens.

2.3.1

Curva ABC

A curva ABC ou classificação ABC é uma das principais ferramentas para se alcançar um bom
gerenciamento de estoques. Por identificar os itens que devem receber um tratamento
diferenciado, segue sendo um dos pilares no que se refere a administração de materiais. Com ela
é possível enxergar de forma mais clara os materiais ou produtos que devem receber prioridade
nesta administração. Essa ferramenta realiza uma disposição de cada item de acordo com a
relevância, na qual resulta na aplicação das técnicas administrativas, Dias (2012).
Segundo Ching (2007), com essa ferramenta, o capital investido nos estoques, juntamente com
os custos operacionais, pode ser reduzido pela organização apenas dos itens que realmente
necessitam estar para atender a produção. Porém, como os produtos são requisitados em prol da
satisfação do cliente, alguns são mais rentáveis que outros ou talvez exijam uma produção mais
refinada e, por conta disso, os mesmos devem passar por uma classificação com seus requisitos,
para que se possa levantar o tempo em que este produto possa estar no estoque. Este método
iniciou-se pelo cientista político italiano, bem como economista e sociólogo, Vilfredo Pareto,
que começou a estudar as rendas das pessoas que habitavam em vários locais do mundo. Por
meio destas análises estatísticas, ele percebeu que os resultados giravam em torno de 20% de
pessoas com rendas altas e 80% com as demais rendas na qual seguiu uma padronização na
distribuição das mesmas e não dependia das características de cada nação.
Desta percepção surgiu o chamado princípio “80/20” que posteriormente foi aplicado aos
materiais, por impulso da General Eletric (VIANA, 2006). Slack et al. (2002) contribuem
afirmando que essa classificação deve ser utilizada quando se tem uma vasta presença de itens
estocados e que alguns são mais importantes que outros. A importância é dada com relação ao
critério de investimento de cada material presente, priorizando-os em ABC. Com isso, pode-se
concluir que pela teoria do “80/20”, na política de estoque, os produtos que representam 20% são
responsáveis pelo valor de 80% do todo.
Dias (2012) define que após a ordenação dos materiais estudados, categoriza a classe A como os
itens mais relevantes para empresa, são os que necessitam da atenção pelo gestor de estoques.
Enquanto a classe B representa os itens intermediários da empresa, sendo o intermédio das outras
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duas classes. Então, a classe C é dos itens que não tem importância relevante para e empresa, ou
seja, são os itens de menor valor.
Ter a visão de quais os produtos que geram maior valor para a empresa são de fundamental
importância para os negócios da mesma, pois havendo essa priorização é possível evitar custos
desnecessários com produtos que geram menos valor, passando a investir mais nos produtos que
agregam maior valor.
Para Pozo (2008), os itens de maior relevância, classe A, devem corresponder a 80% dos valores
monetários de 20% dos materiais estocados. Os de classe B tem 15% de valor monetário de 30%
dos itens. E os de classe C representam 5% de valor para 50% de itens. Silva e Venanzi (2013)
contribuem que cada classe tem uma porcentagem aplicada na importância de cada produto, os
A têm percentual de item de 5% e corresponde a 55 do valor, os produtos B tem 15% e
correspondem ao valor de 30, enquanto os C têm o percentual de 80% de itens que correspondem
ao valor de 15. Corrêa e Corrêa (2012) assumem que os passos para a aplicação da ferramenta
curva ABC (Figura 03) são resumidos em:
a) Determinar a quantidade total utilizada de cada item em estoque com base no ano anterior;
b) Determinar o custo médio de cada um dos itens;
c) Determinar o custo total de cada um dos itens, a partir da multiplicação do custo médio
pela quantidade individual;
d) Ordenar por ordem crescente o valor de custo total de cada um dos itens;
e) Calcular os valores acumulados da ordem crescente mencionada;
f) Transformar os valores acumulados em percentual;
g) Plotar os valores percentuais em um gráfico;
h) Definir as regiões A, B e C conforme a inclinação da curva após a plotagem dos
percentuais.
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Figura 03 – Classificação da curva ABC

Fonte: Letti; Gomes (2014).
Portanto, a utilização da curva ABC nas indústrias apresenta-se para o mundo corporativo
com uma ferramenta capaz de classificar informações com maior impacto ou importância
com as de menor relevância. A aplicação desta ferramenta é justificada pela oportunidade na
obtenção de informações que possam propor planos de ação, bem como políticas de vendas e
ainda prioridades nas tomadas de decisão dentro das empresas.

2.3.2

Metodologia da Curva ABC

Ballou (2006) afirma que para obtenção da curva ABC, primeiramente, deve ser feita a coleta
dos dados dos materiais a serem classificados, sendo a parte mais difícil a ser coletada, pois os
mesmos correspondem a identificação dos itens. Essa identificação ajuda a dispor o número
limitado nos armazéns ou pontos de estocagem, informação de suma importância para a gerência.
Dentro dessa coleta, deve ser feito também o cálculo dos custos anuais e a organização dos
mesmos.
Para a construção da curva, Viana (2006, p. 66), aponta que se faz necessário compreender três
fases separadas, sendo elas:
a) Elaboração da tabela mestra;
b) Construção do gráfico;
c) Interpretação do gráfico, identificando os percentuais e quantidade de itens inseridos em
cada classe, bem como de sua respectiva faixa de valores.
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Viana (2006) afirma que a tabela mestra resulta da atividade de organizar os itens estudados em
ordem decrescente, obtendo com isso o consumo acumulado e assim, calculado o valor do
consumo acumulado dividido pelo valor total do consumo, o percentual em relação ao valor
consumido acumulado. Com isso, Moreira (2011) completa que a categorização dos itens deve
seguir o bom senso do gestor, levando-se em consideração apenas o investimento em relação a
essas classes. Dias (2012), apresenta uma coleta de dados de itens, conforme Tabela 01, para que
se possa realizar a ordenação e classificação dos mesmos e a tabela mestra esteja pronta.
Tabela 01 - Exemplo de coleta de dados para elaboração da Curva ABC

Fonte: Dias (2012, p. 77)
Pozo (2008), assume que o cálculo do investimento total consiste na multiplicação do consumo
anual pelo preço unitário, realizando a soma do todo e assim encontrar a porcentagem. Com os
dados ordenados conforme ilustrado na Tabela 02, classifica-os em ABC, ressaltando que, pela
regra “80/20”, os itens classificados em A consistem nos produtos que representam, em média,
20% dos produtos e 80% do valor investido, os itens classificados em B equivalem a 30% dos
produtos e 15% do valor investido e os itens classificados em C representam 50% dos produtos
e 5% do valor investido.
Tabela 02 - Exemplo de ordenação dos dados coletados

Fonte: Dias (2012, p. 77).
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Na Tabela 03 pode-se identificar exemplos de itens, em códigos, classificados de acordo com a
curva ABC.
Tabela 03 - Exemplo de distribuição dos produtos por códigos ordenados

Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005)
Após os itens serem classificados, Martins e Laugeni (2005) expõem seu ponto de vista,
afirmando que os níveis de estoque dos itens da classe A devem estar contidos por um período
muito curto no estoque sendo o ideal, neste caso, a aplicação da ferramenta Just In Time pela
qual o nível de estoque correto é apontado, considerando o momento certo. Por outro lado, os
itens classificados em C podem ficar mais tempo no estoque, devido ao valor mais baixo. Em
suma, é de extrema importância adotar esta filosofia, pois baseando-se na mesma, é possível
reduzir o custo de estoque ao mínimo, sendo de grande relevância para a empresa. Por fim, os
itens classificados em B não merecem a mesma atenção como os classificados em A, porém
devem possuir maior relevância do que os classificados em C, visto que são um intermédio no
valor de custo, podendo ser relativamente altos e baixos.
Com a classificação realizada e o devido corte, Dias (2012) realiza uma limitação nas classes
para ser feito o gráfico, em que são representados no eixo horizontal do gráfico, enquanto o
percentual total somado é realizado no eixo vertical.
Na Tabela 04 vê-se as faixas limitantes que devem estar no Gráfico ABC para que se possa
interpretar a importância de cada item:
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Tabela 04 - Os limites de cada classe indicados nos eixos

Fonte: Adaptado de Dias (2012).
Segundo Viana (2006), para realização do gráfico necessita-se da tabela mestra ordenada, pois
os pontos a serem marcados dependem dos percentuais acumulados obtidos, onde é posto no eixo
das ordenadas. Com o quadrado posto entre as ordenadas e abcissas e os pontos delimitados, é
traçada a curva ABC conforme Figura 08, onde serão apresentadas suas características. Deve ser
feito um traço diagonal, embaixo da curva e uma reta tangente, paralela a outra, no ponto mais
alto da curva. A bissetriz é feita por meio dos ângulos formados entre as retas diagonal e tangente,
sendo esses pontos a delimitação A, B e C.
Figura 04 - Representação do gráfico da curva ABC

Fonte: Adaptado Rolt (2013).
A curva ABC é uma ferramenta de suma importância para auxílio no controle e gestão de estoque.
Dessa forma, faz-se necessário também um estudo sobre os níveis de estoque, que devem ter
limites de máximo e mínimo, para que o capital investido aos mesmos não se torne estagnado e
a empresa deixe de prosperar sobre isso.
O estoque mínimo tem a função de suprir atrasos na entrega de fornecedores, para que os clientes
não venham a ser prejudicados, sendo de vital importância na gestão de estoques, considerando
que a empresa realiza seus pedidos com base ao mesmo. Empresas que trabalham com este tipo
de segurança correm riscos, visto que as projeções podem ser calculadas em bases estatísticas e
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assim o investimento para o estoque possa ser reduzido. O estoque mínimo é calculado pela
multiplicação entre o prazo de entrega com o consumo diário e, com o resultado, soma-se o
estoque de segurança, de modo que não venham a haver faltas.
O estoque máximo representa outro fator de segurança por meio do qual se limita a quantidade
de itens a serem estocados, o que evita desperdícios e garante que a demanda programada seja
atendida. Para se calcular o estoque máximo, basta somar o valor do estoque de segurança com
o lote de compras. Este fator também sofre com a armazenagem dos itens, pois os itens devem
ocupar o dimensionamento proposto, não podendo aumentar (DIAS, 2008).

2.4

JUST IN TIME

O Lean Manufacturing ou produção enxuta, como é conhecido no Brasil, foi criado a partir da
necessidade de melhorar a produção automobilística, mais especificamente a Toyota Motor
Company. É uma reunião de esforços e conhecimentos capazes de eliminar desperdícios e
promover a solução de problemas, podendo esta filosofia ser aplicada em um processo de
manufatura ou em qualquer outro quando necessário (WOMACK, JONES e ROOS, 2004).
A filosofia Just In Time surgiu, pela década de 1950, sendo o seu desenvolvimento também
creditado a Toyota Motor Company, uma vez que seus processos necessitavam de um sistema de
gestão que melhor coordenasse a produção pela procura específica de diferentes modelos de
veículos visando o menor dos atrasos. Posteriormente, esta filosofia de produzir apenas o
solicitado pelo mercado passou a ser adaptada pelos demais fabricantes japoneses e, por conta
disso, os veículos por eles produzidos tornaram-se bastante competitivos. A General Motors, por
exemplo, produzia seus automóveis sobre a produção em massa realizado por eles, a partir deste
processo aconteceu então a necessidade de adotar práticas que pudessem reduzir os custos e
melhorar a produção.
O Just In Time é sustentado pelos pilares do kanban (este nome é dado aos "cartões" que
sinalizam a produção e autorizam a movimentação de materiais, ao longo do processo produtivo),
ferramenta para operacionalizar o planejamento de um sistema puxado através de cartões e o
jidoka, traduzido como autonomação, que consiste na automação com um toque humano
(OHNO, 1997).
Segundo Womack, Jones e Roos (2004), o conceito assim como a aplicação da produção enxuta
surgiu em 1950, no advento da escola japonesa de qualidade Toyota, através da visita de Eiji
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Toyota à fábrica da Ford nos Estados Unidos. Considerada naquele momento a mais eficiente
fábrica do mundo, Toyota analisou e sugeriu que o sistema de produção pudesse vir a ser
otimizado.
Com base nisto, o Just in Time tornou-se mais do que um método de gestão da produção, sendo
considerado como uma completa metodologia pela qual aspectos da organização do trabalho,
gestão da qualidade, gestão de materiais, engenharia de produto, organização física dos meios
produtivos e gestão de recursos humanos são inseridos, de forma que venha a minimizar os custos
e otimizar o tempo e os recursos relativos ao processo produtivo.
Womack, Jones e Roos (2004), afirmam que, em comparação à produção em massa, o fato de se
utilizar menos recursos e menos investimentos em um tempo mínimo é o que caracteriza a
produção do STP (Sistema Toyota de Produção) como “enxuta”. Conforme Womack e Jones
(1998), os princípios da produção enxuta são pautados na cadeia de valor, no fluxo, na produção
puxada e na perfeição do processo como um todo.
Para Ritzman e Krajewski (2004, p. 401), o JIT (Just In Time) tem como objetivo reduzir o tempo
improdutivo e as ineficiências nos processos, visando o aperfeiçoamento contínuo do mesmo,
assim como a qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados. Já Slack (2002, p.
65) afirma que o JIT (Just In Time) é caracterizado por produzir bens e serviços no momento
exato em que são necessários – não sendo de maneira precoce para que estoques não sejam
gerados e não sendo posteriores de forma que seus clientes não sejam frustrados.
Segundo Womack e Jones (1998), a filosofia da produção enxuta deve ser enfatizada de forma
que venha a agregar valor para o cliente final e o serviço prestado venha a atender suas
expectativas a um preço e instante específico. Esse valor é diferentemente notado em cada
organização, dificultando a definição de valor de um serviço ou tarefa e tornando a mensuração
do resultado subjetiva. Após a agregação de valor na cadeia de suprimentos, Womack e Jones
(1998) também sustentam que é necessário que o processo tenha um fluxo contínuo garantindo
uniformidade ao serviço, promovendo o aumento da eficiência, redução de tempo do processo
como um todo e ainda a geração de estoques intermediários que venham a reduzir desperdícios.
Partindo da afirmação de Womack e Jones (1998), esse fluxo contínuo permite que o cliente
obtenha o produto mais rapidamente, considerando o princípio da produção puxada não
permitindo a demanda seja flutuante, implicando que o cliente puxe a produção, determinando
que o mesmo receba o que pedir no momento solicitado.
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2.5

KANBAN

Dentre as muitas ferramentas utilizadas no Sistema Toyota de Produção, o Kanban se faz present
e sendo de fundamental importância para se manter o controle de um determinado estoque. O
mesmo é utilizado para cadenciar a sequência de trabalho e sinalizar a necessidade de materiais.
O Kanban é baseado em cartões orientadores onde são utilizados dois tipos de modelos: um para
a produção, que inicia a produção de lotes, e outro para movimentação, que autoriza a condução
deste material. Para Murís (2014), a palavra Kanban em sua tradução literal significa “anotação
visível” ou “sinal” e por isso, o cartão Kanban fundamentalmente irá sinalizar ou orientar a
produção.
Em suma, a ferramenta Kanban é caracterizada por um subsistema da produção enxuta
determinado pelo STP (Sistema Toyota de Produção), que por meio de cartões de sinalização
autorizam a execução da produção puxada. Desse modo, a utilização do sistema Kanban agrega
valor por proporcionar um domínio eficiente das etapas de uma produção; reduzir os níveis de
estoque e, por consequência, os custos associados; minimizar os prazos de atendimento;
identificar rapidamente os impasses na produção; reduzir a necessidade de retrabalho e promover
a autonomia aos operadores (MÚRIS, 2014).
Segundo Tubino (2009), o cartão Kanban possui as seguintes informações:
a) Identificação do processo a ser realizado;
b) Caracterização do item;
c) Local para onde o lote produzido deverá ser armazenado após o processo;
d) Tamanho do lote;
e) Correspondência do cartão, de acordo com o total de cartões;
f) Relação dos componentes necessários para a produção.
No que se refere à disposição dos cartões, o sistema Kanban conta com um quadro no qual
possibilita a visualização da movimentação dos itens, de forma que venha a oferecer uma visão
ampla do processo aos gestores. Conforme a afirmação de Murís (2014), o painel é importante
para facilitar a visualização daquilo que precisa ser priorizado no processo produtivo. Já Tubino
(2009), estabelece que o quadro deve dispor de uma coluna para cada item, sendo que essas
colunas se dividem em linhas que irão plotar os cartões Kanban. Ainda destaca que o quadro
deve possuir três cores: vermelho – engloba os cartões que atuam no estoque de segurança;
amarelo – para os cartões relativos ao quantitativo de itens que atendem às demandas da produção
quando em ritmo normal; e verde – para os cartões restantes.

32

De acordo com Tubino (2009), o fluxo do sistema Kanban é resumido por:
a) Quando um lote de itens é consumido e a saída do estoque é realizada, o cartão Kanban
de produção notifica os gestores que estes itens devem ser inseridos no quadro indicando
a necessidade de reposição;
b) Após a notificação da necessidade da produção, os itens necessários para a operação são
então separados de acordo com as especificações do cartão de produção;
c) O material separado anteriormente se desloca bem como o cartão de movimentação no
quadro, indicando que a produção pode ser iniciada.
Dessa forma, as cores do quadro Kanban têm grande relevância na dinâmica da produção, uma
vez que deve dar início pelos itens que estiverem dentro ou próximos da região vermelha,
indicando a prioridade absoluta. O mesmo se aplica as outras cores: o amarelo indica um nível
de criticidade menor que a dos cartões dentro da faixa vermelha e maior que os da faixa verde,
sendo esta a menos crítica. Depois do processamento de todos os lotes ou itens indicados pelos
cartões, estes são retirados do quadro e por este estar vazio, indica-se que nada deverá ser
produzido naquele momento (TUBINO, 2009).
Todavia, para a implementação e desenvolvimento de um sistema Kanban efetivo é necessário,
segundo Murís (2014), determinar o número de cartões necessários para o sistema produtivo
como um todo. Tubino (2009) defende que estabelecer o tamanho ideal dos lotes para cada item
é um fator determinante para dimensionar o número de cartões circulando pelo quadro.
Portanto, a ferramenta Kanban conta com três principais funções:
a) Gerenciar o fluxo de produção e proporcionar uma visão mais ampla do que está sendo
produzido assim como seu ritmo;
b) Equilibrar os processos que sucedem e precedem, de maneira que uma atividade não
venha a ser interrompida pela ausência de uma outra;
c) Limitar a quantidade de trabalho que deve ser realizada, respeitando a capacidade
produtiva da equipe.
Desta forma, através da aplicação e/ou utilização do sistema Kanban, é possível obter resultados
mais

significativos

no

processo produtivo, eliminando

custos

desnecessários com

movimentações excessivas, diminuindo o acúmulo de estoque e tornando o fluxo do processo
melhor gerenciável.
O sistema Kanban pode ser facilmente simplificado e adaptado para sua aplicação em setores
que não sejam industriais. [...] é importante ressaltar que a lógica do seu uso [sistema Kanban]
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deve ser levada em conta e não o seu formato (MURÍS, 2014, p. 37). Por conta da flexibilidade
de adaptação e aplicabilidade satisfatória, o sistema Kanban vem conquistando cada vez mais
espaço nas instituições prestadoras de serviço. Felisberto (2009) afirma um registro do sistema
Kanban utilizado no controle de estoque de medicamentos e materiais médico-hospitalares em
hospitais, explicando que, nesse tipo de organização, o sistema é adaptado para a notificação do
ponto de reposição dos medicamentos, de maneira que cada item venha a possuir seu cartão
Kanban e vai se movimentando pelas faixas coloridas do quadro de acordo com seu consumo.
Quando o cartão atinge a área vermelha é sinalizado que o item deve ser reposto em estoque de
maneira imediata, visto que a quantidade remanescente só é suficiente para atender o tempo
previsto entre o pedido e entrega pelo fornecedor.

2.6

FIFO (First In, First Out)

A busca por um desempenho mais elevado em seus processos produtivos deixa evidente a
importância do planejamento e gestão do fluxo de estoque por parte das empresas, tendo como
principal foco diminuir desperdícios e aumentar a eficiência. Dessa maneira, para que o controle
seja eficientemente realizado, foram criados diversos sistemas de armazenagem que visam
avaliar o volume de entradas e saídas das mercadorias. Um desses sistemas é o FIFO (First In,
First Out) que, traduzido do inglês, significa “Primeiro que entra, primeiro que sai”. Seu conceito
primário é bastante simples: a empresa deve trabalhar baseada em filas de espera, onde à medida
que os novos produtos são colocados, os antigos vão sendo retirados, obedecendo a ordem de
chegada na fila dos itens em estoque. O FIFO é uma ferramenta muito utilizada em empresas que
trabalham com alimentos perecíveis, como os supermercados.
Assim como o FIFO, existem outros sistemas para o planejamento e controle de estoque, como
o LIFO e o FEFO. O LIFO significa “Last In, First Out”, que traduzido para o português seria
“Último a entrar, primeiro a sair”. Consiste em uma metodologia de estoque que trabalha de
maneira oposta ao FIFO, ou seja, considerando que o último produto a ser inserido no
armazenamento deve ser o primeiro a deixá-lo. Essa metodologia é geralmente recomendada para
empresas que trabalham com estoques que não oferecem riscos de perda por validade ou por
obsolescência.
O FEFO, em contrapartida, é um método que está diretamente ligado à validade do produto. A
sigla FEFO quer dizer “First Expire, First Out”, que traduzida para o português seria “Primeiro
a Vencer, primeiro a sair”. É necessário que a empresa tenha controle da validade dos itens e, à
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medida que se aproxima a data de vencimento, os mesmos devem ser retirados do estoque. Este
método é amplamente utilizado no setor alimentício, pelo qual a avaliação da qualidade do
produto está diretamente relacionada ao prazo de validade. Para que o método FIFO seja aplicado
corretamente, é preciso que ele obedeça a duas regras básicas:
a) Nenhum item pode ultrapassar o outro, mantendo sempre a sequência das peças ou
produtos na fila;
b) Uma capacidade máxima deve ser definida e, não havendo mais espaço na fila, o processo
deve ser interrompido.
O método FIFO agrega valor por controlar o volume de entradas e saídas de mercadorias de uma
empresa, podendo este processo gerar benefícios para diversos setores da organização, além de
trazer vantagens ao setor contábil, uma vez que facilita o cálculo do valor das mercadorias
estocadas em determinado momento, proporciona maior agilidade no fluxo enxuto dos materiais,
melhor definição no fluxo de informações e melhor gestão visual, sendo possível identificar os
gargalos do processo com maior facilidade.

2.7

MAPEAMENTO DO PROCESSO

No que se refere ao mapeamento do processo, as atividades exercidas no departamento de
materiais e patrimônio da prefeitura municipal de Itajubá giram em torno de dois principais
pontos, sendo eles entrada de materiais e saída de materiais. Dentre os muitos itens que são
adquiridos pela instituição abordada, alguns não chegam a ser estocados considerando os
respectivos destinos predeterminados em seu processo de compra ou aquisição, embora em sua
maioria sejam alocados no almoxarifado de maneira eficiente, atendendo as demais necessidades
apresentadas. Kalman (2002) conclui que o mapeamento de processos é, de forma simultânea,
uma metodologia de intervenção, no que se refere a um processo, e uma ferramenta analítica, que
juntas visam a redução de erros e a otimização da performance dentro de um determinado
processo.
Entre os muitos desafios oriundos dos processos de entrada e saída de materiais podemos citar:
a alocação dos itens, considerando o espaço limitado; as incompatibilidades nos documentos que
os acompanham, muitas vezes com irregularidades a serem revisadas e corrigidas; os prazos,
considerando as necessidades dos requisitantes e a validade de alguns itens; o transporte, sendo
em alguns casos desgastante; e a sinergia, considerando a necessidade de uma comunicação
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eficiente por parte dos departamentos que compõem a logística, desde a aquisição dos itens até a
distribuição dos mesmos.

2.7.1

Mapa de processo

O Mapa de Processos nada mais é do que uma ilustração gráfica de um processo. Nele é feita a
documentação de como processo opera, considerando as etapas que agregam valor, bem com
aquelas que não agregam. O mapa de processos é uma ferramenta valiosa, quando se deseja
documentar todas as etapas envolvidas no processo de fabricação. Deste modo, ele faz um
mapeamento, no qual possibilita apontar pontos importantes, como:
a) Etapas que agregam e não agregam valor;
b) As principais saídas de cada etapa (produto em processo);
c) Principais entradas/parâmetros de processo (X’s);
d) Principais requisitos das saídas/entregas do processo (Y´s).
Por meio do mapa de processo é possível organizar as informações, documentando-as, de modo
a proporcionar focar nas naquilo que é mais importante, levando em consideração que o processo
que mais claro e mais fácil de ser entendido. Dessa forma, o mapa de processos mostra a forma
correta pela qual o processo deve ser executado, e ainda facilita a comunicação entre todos os
envolvidos, garantindo que novos projetos sejam executados com maior êxito, bem como,
melhorando no planejamento e otimização dos recursos.
A elaboração de um Mapa de Processos bem feito, requer a avaliação de 4 parâmetros
extremamente importantes do fluxo de trabalho, que são:
a) Parâmetro de produto/serviço final (Y maiúsculo): Uma variável que caracteriza o
produto/serviço no estágio final.
b) Parâmetro de produto/serviço em processo (y minúsculo): Uma variável que caracteriza
o produto/serviço nos estágios intermediários do processo.
c) Parâmetro de processo (x): Uma variável do processo, considerado uma entrada da etapa
do processo que pode afetar o resultado, ou seja, o desempenho do produto/serviço que
está sendo produzido.
d) Classificação do parâmetro de processo (x): classificar cada variável como controlável
ou ruído.
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Figura 05 – Exemplo de Mapa de Processo

Fonte: Barbará (2011, pg. 190).
Entre as várias informações que podem constar em um mapa de processo, podemos citar: As
operações e ações envolvidas; Os agentes envolvidos; Os custos; As tecnologias utilizadas; A
infraestrutura necessária; As limitações internas/externas; O sistema de controle; O nível de
competitividade; O potencial do mercado; A satisfação do cliente; A eficácia e efetividade.

2.7.2 Fluxograma
Dentre as técnicas de mapeamentos de processos, faremos uso do fluxograma, uma vez que o
mesmo a mesma é considerada uma das técnicas primordiais, tomando por base aspectos como:
a) Custo reduzido, pois não há necessidade de usar softwares específicos para utilização
do mesmo.
b) Conexão entre os processos estudados, de modo a realizar tarefas de natureza manual
em ambientes fabris.
c) Possibilita fácil compreensão e maior utilização dos envolvidos no processo.
d) Durante a sua implantação, envolve toda equipe do(s) setor(res) envolvido(s), dessa
forma, possibilitando o início de uma cultura de Gestão da Qualidade.
O fluxograma é uma técnica na qual possibilita descrever cada etapa envolvida no processo, por
meio de símbolos específicos. Ele inclui, de forma clara e objetiva, os tempos de espera e os
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registros utilizados e gerados durante a execução do processo. Deste modo, havendo etapas que
podem seguir em sequência, de outro modo, outras que podem ocorrer de forma paralela.
Segundo Oliveira (1998), fluxograma é a representação gráfica, apresentando a sequência de um
trabalho de forma analítica, mostrando suas operações, bem como os responsáveis e/ou unidades
organizacionais envolvidos nos processos.
Já para D’Ascensão (2001) o fluxograma é “uma técnica em forma de representação gráfica, que
faz utilização de símbolos previamente convencionados, permitindo, dessa forma, a descrição
clara e precisa do fluxo, ou sequência, de um processo, assim como sua análise e redesenho”.
Quanto as vantagens de sua utilização, Mello (2008) descreve que, a através do fluxograma é
possível analisar como os componentes de um sistema podem se comunicar, sejam estes,
mecanizados ou não, permitindo a confirmação de sua eficácia; Assegura a localização das
deficiências, devido a fácil visualização dos passos, transportes, operações e formulários;
Garante o entendimento de qualquer alteração existente nos sistemas por conta de uma
visualização mais clara das modificações introduzidas.
Lucas et al (2015), por sua vez, descreve o fluxograma como sendo o coração do mapeamento
de processos, pois é utilizado constantemente para fins de processamento de informações.
O casal Gilbreth, propôs a simbologia do fluxograma em 1921. No início foram propostos 40
símbolos. Em 1947 a American Society of Mechanical Engineers (ASME) definiu cinco símbolos
para o diagrama de fluxo de processo (RIBEIRO, FERNANDES E ALMEIDA, 2010).
Figura 06 – Simbologia do fluxograma

Fonte: Ribeiro, Fernandes e Almeida (2010).

38

3

METODOLOGIA DE PESQUISA

O trabalho desenvolvido trata-se de um estudo de caso, onde sua proposta não visa a
generalização dos resultados na busca em compreendê-los, mas proporciona a interpretação dos
fatos de forma específica. O estudo de caso, definido por Ventura (2007), é um instrumento de
pesquisa que mostra sua particularidade e tem como objetivo apresentar resultados, apontando
através dos mesmos, as vantagens e desvantagens e tentando encontrar a melhor maneira de agir
perante as questões citadas.
Gil (2008), define que a natureza da pesquisa pode ser básica ou aplicada. Ela é básica quando
não há necessidade de sua aplicação para que seus resultados sejam encontrados e a aplicada, por
outro lado, torna necessária a utilização dos resultados para a solução dos problemas. No que se
refere a natureza desta pesquisa, a mesma é classificada como aplicada, uma vez que serão
gerados conhecimento e melhorias no ambiente de estudo através de sua aplicação e dos
resultados obtidos, como por exemplo os resultados adquiridos pela análise da curva ABC dos
itens estudados na instituição em questão.
No que diz respeito à forma de abordagem do problema, a mesma pode ser considerada como
uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Marconi e Lakatos (2008) descrevem que uma pesquisa
qualitativa se baseia em dados, bem como características ou qualidade além de buscar sempre
responder as perguntas que se iniciam com a palavra “como”, enquanto a quantitativa está
baseada em quantidade, possuindo valores numéricos e procurando responder as perguntas que
se iniciam com a palavra “quanto”. Este trabalho, por sua vez, irá adotar uma abordagem qualiquantitativa, uma vez que a aplicação da curva ABC, entre outras ferramentas, vai necessitar de
dados estatísticos da empresa, como quantidade de itens, custos e seu respectivo consumo; e
também será realizado por meio de observações, apontando as possíveis melhorias a serem
implementadas por meio da análise de documentos, uma vez que será necessário um
levantamento das datas de validade dos produtos, bem como suas entradas e saídas.
Em relação aos objetivos, uma pesquisa se divide em três tipos: exploratória, descritiva e
explicativa. A exploratória analisa aquilo que não é explorado, ou seja, possibilita uma ampla
quantidade de informação sobre um assunto a ser investigado. A descritiva se relaciona com as
variáveis do objeto de estudo, descrevendo uma população ou até mesmo uma experiência,
diferenciando-se da exploratória uma vez que o objeto de estudo já é algo existente. E por fim, a
explicativa que tem por finalidade responder ou indicar atos que contribuem para os fenômenos
ocorridos (GIL, 2008). Este estudo de caso se caracteriza como uma pesquisa descritiva, de
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modo que terá como finalidade descrever as características da organização por meio observações
e análises dos dados obtidos.
Nos procedimentos técnicos a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica, documental,
estudo de caso, experimental, ex-post-facto, histórica, levantamento, pesquisa ação e observação
não participante. Dessa forma Marconi e Lakatos (2008), salientam que o observante não
participativo não interage de forma alguma com o objeto de estudo. Segundo a definição de
Severino (2007), o estudo de caso é quando ocorre uma situação representativa e significativa,
cuja solução é obtida por meio de uma fundamentação e generalização das situações, de maneira
que para esta solução deve-se coletar os dados e trabalha-los através de análises de relatórios.
Dessa forma, o procedimento utilizado para a pesquisa é um estudo de caso, pois os dados serão
analisados, gerando os resultados necessários ao desenvolvimento, conforme representado de
forma sistematizada na Figura 07.
Figura 07 – Diagrama da metodologia estudada

Fonte: Autoria Própria (2020)

4

4.1

ESTUDO DE CASO

COLETA DE DADOS

Atualmente com 13 funcionários, o Departamento de Materiais e Patrimônio conta com um
espaço físico de aproximadamente 1000 metros quadrados situados em dois andares, onde os
vários tipos de mercadorias são estrategicamente dispostos pelo ambiente em questão. Dentre os
materiais de consumo estocados se encontram materiais de higiene e limpeza, materiais de
escritório, materiais escolares, materiais hospitalares, ferramentas e acessórios, além dos
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materiais considerados patrimônio, geralmente caracterizados pela durabilidade e alto custo. Na
entrada do departamento está localizada a recepção, onde é realizada a parte burocrática do
recebimento e despache de mercadorias, onde é realizado o primeiro contato para com as mesmas
através da abordagem às transportadoras.
As várias atividades correspondentes ao processo logístico são distribuídas por entre os
colaboradores de maneira que os recursos sejam melhor aproveitados cujo objetivo é um
desempenho mais eficiente, de forma a considerar as diferentes necessidades de cada uma das
três frentes citadas anteriormente.
Figura 08 – Estoque de materiais escolares

Fonte: Prefeitura Municipal de Itajubá, 2020.
O processo de compra dos materiais a serem estocados é realizado pelas próprias secretarias,
todas em cumprimento para com as etapas específicas perante a legislação, com a necessidade
de licitação para quaisquer aquisições, com raras exceções em casos legalizados. Após serem
emitidas as ordens de compra, as mercadorias chegam ao departamento por meio de
transportadoras em prazos predeterminados pelo respectivo empenho. No primeiro ato de
recebimento, um responsável pelo departamento imprime a ordem de compra referente a
mercadoria a ser entregue e, com a nota fiscal em mãos, confronta cada um dos itens que a
compõem conferindo todas as especificações predeterminadas como validade, marca, preço,
quantidade e, em alguns casos, composição. Após conferidas, as mercadorias são conduzidas
cada qual para seu devido local de armazenamento, onde sua disposição é realizada de maneira
eficiente, considerando o processo posterior que seria o de separação das mesmas com base em

41

requisições determinadas por cada uma das secretarias. Posteriormente, as notas fiscais são
cadastradas no sistema e protocoladas para que sejam encaminhadas ao setor de contabilidade,
onde serão realizados os pagamentos. Neste processo de cadastro das notas fiscais, são realizadas
as entradas de cada um dos itens nos respectivos locais considerando as três frentes citadas
anteriormente (saúde, educação e central).
Figura 09 – Tela cadastro de entradas

Fonte: Sistema Sonner, 2020.

O despache dos materiais é realizado, conforme citado anteriormente, por meio de requisições
feitas pelas próprias secretarias, onde cada qual gere suas necessidades conforme a demanda. Um
responsável do departamento emite um protocolo de entrega condizente com a requisição,
gerando automaticamente a baixa das mercadorias solicitadas. Posteriormente, o protocolo de
entrega é colocado em uma fila onde ficará aguardando para que seja realizada a separação dos
respectivos itens, de maneira que os mesmos sejam alocados estrategicamente próximos a saída
para quando tomarem rumo ao seu destino. O deslocamento interno de mercadorias é realizado
por meio de uma paleteira e pequenos carros que proporcionam uma locomoção mais segura e
confortável aos colaboradores. O acesso ao segundo andar é realizado por meio de u ma rampa
que também facilita o deslocamento das mercadorias.
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Figura 10 – Tela cadastro de saídas

Fonte: Sistema Sonner, 2020.

As caixas correspondentes aos produtos entregues são alocadas em pallets por meio de
amarrações, de maneira que as mesmas não venham a se danificar e ocupem o menor espaço
possível, visando sempre a melhor disposição do layout e sempre respeitando os limites de
empilhamento. Dentre as principais funções relacionadas ao departamento podemos citar:
a) Assegurar que o material esteja disponível nas devidas condições, quando o mesmo for
solicitado;
b) Realizar o controle de entradas e saídas de maneira eficiente;
c) Proporcionar uma visão do quadro de bens patrimoniais e de consumo da instituição,
quando o mesmo for necessário.
Para o desenvolvimento do estudo de caso foram coletados dados e informações relativos a
movimentação de estoque assim como o mapeamento dos dois principais processos presentes no
departamento em questão, entrada e saída de materiais.
Com o auxílio do sistema Sonner, adotado para a gestão da Prefeitura Municipal de Itajubá,
informações foram extraídas do banco de dados proporcionando uma visão mais ampla e
detalhada acerca da movimentação de cada um dos itens estocados e não estocados.
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A partir dessa coleta de dados foi possível apontar quais os itens mais relevantes e de maior
movimentação em cada uma das três frentes presentes no Departamento de Materiais e
Patrimônio: Saúde, Educação e Central.
Figura 11 – Fluxograma processo de entrada de materiais
Emitir ordem de
compra
correspondente a
nota fiscal

Verificar
especificações das
mercadorias
segundo a ordem de
compra

Confrontar
ordem de compra
com a nota fiscal

Recusar
mercadoria

Especificações
estão de
acordo?

NÃO

SIM
Tirar cópia da
nota fiscal com o
canhoto
assinado

Entregar o
canhoto ao
transportador

Assinar o
canhoto da
respectiva nota
fiscal

Realizar o cadastro
da nota fiscal no
sistema (entrada
das mercadorias)

Direcionar
mercadorias para
os locais
predeterminados

Protocolar a nota
fiscal original e
enviá-la a
contabilidade

Arquivar a cópia
da respectiva
nota fiscal

Fonte: Autoria própria (2020)
Para a realização de um controle de estoque eficiente, alguns pontos se fazem necessários como
a identificação de todos os itens em estoque, a atenção em relação a forma como as entradas são
realizadas no sistema, a realização de inventários periódicos, a integração com fornecedores e o
treinamento dos funcionários.
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Figura 12 – Fluxograma processo de saída de materiais
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requisições
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protocolo de
entrega assinada
pelo requisitante

Fonte: Autoria própria (2020)
Além dos fluxogramas relativos aos processos de entrada e saída, relatórios mensais gerados pelo
sistema com a movimentação de cada um dos itens no decorrer do exercício mensal
proporcionarão uma visão mais ampla a respeito do atual quadro, de maneira que se torne tangível
o controle acerca de cada um dos mesmos, apontando sua condição e status. Um mapeamento do
layout envolvendo a alocação dos itens assim como as condições de suas movimentações e dos
próprios colaboradores também será de suma importância para o desenvolvimento e otimização
do processo, visto que a disposição dos elementos dentro de um espaço físico influencia
diretamente nos resultados. Segundo Chiavenato (2004), o arranjo físico diz respeito ao
planejamento do espaço físico a ser trabalhado, representando a disposição dos elementos
necessários ao desenvolvimento do processo gerado pela instituição, onde qualquer mudança
pode vir a ser decisiva em relação aos custos e eficiência do sistema.
Através do mapeamento do processo, é possível apontar os gargalos que envolvem o
departamento, assim como os pontos fortes e fracos, as falhas no processo, as atividades que
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agregam baixo valor e o retrabalho, ou seja, auxilia no aumento da performance e da eficiência
relativa a empresa. Além de estimular a otimização do tempo, a redução dos custos e o trabalho
em equipe, inúmeras vantagens são proporcionadas por meio de um bom mapeamento de
processo, porém os indicadores específicos de cada etapa necessitam ser bem monitorados e
mensurados. O mapeamento de processo consiste em três principais etapas, sendo elas:
a)

Apontamento dos itens que serão mapeados, assim como a ferramenta adequada;

b) Levantamento de informações mais relevantes de forma esquematizada e detalhada;
c)

Validação e auditoria do processo.
Figura 13 – Mapa de processo Entrada de Materiais

Fonte: Autoria Própria (2020)
O mapeamento do processo permite mensurar cada etapa abordada no recebimento e despache
de mercadorias, de maneira que seja possível apontar melhorias e possíveis desperdícios, gerando
um maior controle no que diz respeito a gestão do departamento, conforme ilustrado na Figura
14, pelo processo de saída de materiais.
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Figura 14 – Mapa de processo Saída de Materiais

Fonte: Autoria Própria (2020)
Considerando o grande fluxo de movimentação no decorrer do exercício mensal, foi coletada
uma amostra de 7 meses para demonstrar parcialmente a relação de entradas e saídas com os
respectivos valores investidos em cada uma das três frentes abordadas, apontando também,
através de uma curva ABC, a relação dos itens de maior relevância com base nos valores
investidos, conforme Figura 16.
Figura 15 – Relação de entradas e saídas - almoxarifado saúde

Fonte: Sistema Sonner (2020)
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Figura 16 – Curva ABC - almoxarifado saúde

A

B

C

Fonte: Sistema Sonner (2020)
Figura 17 – Relação de entradas e saídas - almoxarifado educação

Fonte: Sistema Sonner (2020)
Possuir um estoque eficiente tem relação direta para com a melhoria contínua e ter o conceito da
curva ABC aplicado na rotina de qualquer instituição tornou-se fator essencial. A partir da
categorização dos itens de acordo com a demanda e valor, o controle de estoque se torna mais
direcionado de maneira que é dada prioridade aos produtos que apresentam maior relevância,
conforme ilustrado na Figura 18 e Figura 20.
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Figura 18 – Curva ABC - almoxarifado educação

A

B

C

Fonte: Sistema Sonner (2020)
Figura 19 – Relação de entradas e saídas - almoxarifado central

Fonte: Sistema Sonner (2020)
Além de promover uma visão mais detalhada a respeito da relação dos itens estocados, a análise
da movimentação de entradas e saídas permite que erros comuns sejam antecipados, como um
estoque com poucas unidades dos itens com maior demanda e muitas unidade dos itens com
pouca demanda, sendo o ideal manter uma monitoração constante e um planejamento de
reposição eficiente, garantindo com antecedência a aquisição dos mesmos.
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Figura 20 – Curva ABC - almoxarifado central

A

B

C

Fonte: Sistema Sonner (2020)

4.2

ANÁLISE DE DADOS

Com o auxílio do software Microsoft Excel e com base nos dados colhidos no decorrer do
exercício anual, foram coletadas 36 amostras de 10 itens do estoque, itens estes apontados através
da curva XYZ - atribui maior relevância aos itens de maior movimentação de saída durante o
período estudado. Com as amostras devidamente plotadas, foram realizados cálculos por meio
do próprio Excel que permitiram excluir os outliers, ou seja, amostras que fogem da média geral
por razões extraordinárias, afim de que a média trabalhada fosse mais próxima da média real,
considerando que, posteriormente, foram calculados dados de suma importância para a
construção de um Kanban.
Os 10 itens escolhidos referentes ao almoxarifado Central, frente escolhida para representar as
demais, apresentam de maneira amostral as centenas de itens abordados por cada uma das três
frentes anteriormente mencionadas – Educação, Saúde e Central. Para a realização das análises
acerca da movimentação de estoque, foram colhidos dados através de relatórios exportados pelo
próprio sistema Sonner, relatórios estes que apresentam de forma detalhada a relação de entradas
e saídas de cada item pertencente a cada uma das três frentes, conforme ilustrado na Figura 21.

50

Figura 21 – Amostra de movimentação do item copo descartável (2018)

Fonte: Sistema Sonner (2020)
Com o auxílio dos relatórios exportados referentes a cada um dos 10 itens apontados pela Curva
XYZ - Envelope Kraft, Papel higiênico, Detergente, Saco de lixo de 20 litros, Saco de lixo de 40
litros, Saco de lixo de 100 litros, Papel toalha, Pasta verde, Copo descartável e Desinfetante - 36
amostras mensais puderam ser plotadas em uma planilha afim de que os cálculos e análises
pudessem ser desenvolvidos.
Após a plotagem dos dados, o próximo passo foi a realização do apontamento e exclusão dos
outliers visto que os mesmos são oriundos de ocasiões extraordinários (como falhas na realização
das baixas no sistema ou a própria ausência da baixa) que podem comprometer a análise da média
de saídas, fazendo com que a mesma não venha a estar próxima da média real. Posteriormente,
com os desvios padrão devidamente calculados, níveis de serviço estipulados e tempos de
reposição plotados, os valores referentes ao estoque de segurança assim como os pontos de
reposição foram calculados proporcionando parâmetros de análise que certamente irão agregar
no que diz respeito ao controle de estoque e gestão do departamento, conforme ilustrado no
Quadro 02.
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Quadro 02 – Base de dados amostrais

Fonte: Autoria própria (2020)
Como parâmetro para o apontamento e exclusão dos outliers foi utilizado uma verificação de
35% da população de amostras, considerando a busca pela maior precisão da análise acerca das
médias. Com a exclusão dos outliers a população de amostras se torna mais apta a ser utilizada
como base para estudos estatísticos visto que os valores exorbitantes e demasiadamente baixos
são removidos, tornando os resultados obtidos consideravelmente mais próximos do quadro real,
conforme ilustrado no Quadro 03.
Quadro 03 – Quadro de verificação
Verificação
Número de registros

35%
36

Número de registros
removidos

12,6

Arredondamento

12

Fonte: Autoria própria (2020)
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Após ser utilizado o parâmetro de verificação sobre a base de dados amostrais, os respectivos
valores foram plotados em ordem crescente afim de que os outliers pudessem ser facilmente
visualizados, de maneira que os cálculos posteriores referentes as médias e desvios padrão
pudessem proporcionar maior exatidão ao Ponto de reposição e Estoque de segurança, conforme
ilustrado no Quadro 04.
Quadro 04 – Plotagem e verificação de outliers

Fonte: Autoria própria (2020)

53

Para o apontamento do nível de serviço referente ao Departamento de Materiais e Patrimônio, a
fórmula de Conformidade do atendimento foi abordada afim de proporcionar um percentual mais
próximo do real, considerando as variáveis presentes no contexto em questão.
Como base para os cálculos, foi utilizado como amostra o item Copo descartável, apontado pela
curva XYZ, referente ao exercício de 2018, uma vez que as entradas e saídas exportadas pelos
relatórios do Sistema Sonner proporcionaram as variáveis necessárias.
Conformidade do atendimento = (184 / 196 ) x 100

(4)

Conformidade do atendimento = 93,87 % (4)
Quadro 05 – Nível de serviço

Fonte: Live University (2020)
Para a realização da análise propriamente dita, foi calculada a média e o desvio padrão referentes
aos 10 itens mencionados anteriormente, desconsiderando os outliers apontados. Com base no
quadro 05, foi obtida a porcentagem referente ao nível de serviço assim como o fator de serviço
(constante Z) através da equação 4, equação esta que aborda a conformidade do atendimento do
departamento em questão. Com os resultados encontrados e o tempo de reposição fornecido pela
gestão do departamento, foi possível calcular os estoques de segurança (6) e os pontos de
reposição (5) de cada um dos 10 itens abordados, conforme o Quadro 06:
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Quadro 06 – Cálculos Estoque de segurança e Ponto de reposição

Fonte: Autoria própria (2020)
Para melhor visualizar o quadro de um determinado item, considerando as variáveis levantadas
através dos cálculos descritos, foi desenvolvida uma Curva dente de serra afim de tonar ainda
mais clara a relação do Estoque de segurança e o Ponto de reposição referente ao mesmo,
lembrando que as outras centenas de itens do estoque estão representados pelo item abordado
(Copo descartável), visto que seguem o mesmo padrão de coleta e análise, conforme ilustrado na
Figura 25.
Figura 22 – Modelo do ponto de reposição – Copo descartável

Fonte: Autoria própria (2020)

4.3

RESULTADOS

Concluída a análise acerca do processo referente ao Departamento de Materiais e Patrimônio, foi
possível apontar melhorias que irão reduzir de maneira considerável os desperdícios ligados ao
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mesmo. Com os valores de Estoque de Segurança e Ponto de Reposição devidamente levantados
foi desenvolvido um Kanban, conforme Quadro 07, para os itens do estoque de maneira que o
conceito do Just In Time fosse empregado, visto que, com o auxílio do Software Excel, o Kanban
acuse o exato momento em que um determinado item deve ser reposto, evitando assim seu
acúmulo ou falta no estoque.
Quadro 07 – KANBAN ALMOXARIFADO

KANBAN ALMOXARIFADO
Código

Descrição

Quantidade em estoque Estoque de segurança Ponto de reposição

Cartões

300160237 Copo descartável

1600

389

2699

ATENÇÃO

300050395

Desinfetante

458

232

1792

ATENÇÃO

300050025

Detergente

756

199

1804

ATENÇÃO

300031843

Envelope Kraft

2684

633

2658

OK

300050063

Papel higiênico

9888

2751

15231

ATENÇÃO

300050378

Papel toalha

860

313

2353

ATENÇÃO

300022929

Pasta verde

560

1132

5872

URGÊNCIA

5800

1459

11509

ATENÇÃO

920

1096

7321

URGÊNCIA

18220

2419

16459

OK

300050974
300050975
300050977

Saco de lixo
20 LTS
Saco de lixo
40 LTS
Saco de lixo
100 LTS

Fonte: Autoria própria (2020)
Quadro 08 – Descrição dos cartões Kanban

URGÊNCIA
ATENÇÃO
OK

O nível de estoque se encontra baixo atingindo o ponto de
segurança - A REPOSIÇÃO TEM QUE SER IMEDIATA
O nível de estoque demanda atenção visto que atingiu o
ponto de reposição - A REPOSIÇÃO TEM QUE SER ACIONADA
O nível de estoque se encontra satisfatório atendendo a
demanda estipulada
Fonte: Autoria própria (2020)

Conforme apresentado no Quadro 07, os itens, assim como seus respectivos códigos e saldos no
estoque, foram plotados em ordem alfabética com o auxílio do sistema Sonner de forma que,
vinculados ao Quadro 06, seus status sejam apresentados de maneira condicional, onde o status
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de “Urgência” é notificado quando o saldo atual no estoque é menor ou igual ao valor apresentado
como Estoque de Segurança, indicando que o nível de estoque se encontra baixo atingindo o
ponto de segurança, ou seja, a reposição tem que ser imediata; o status de “Atenção” é notificado
quando o saldo atual no estoque é menor ou igual ao valor apresentado como Ponto de Reposição
e maior que o valor apresentado como Estoque de Segurança, indicando que o nível de estoque
demanda atenção visto que atingiu o ponto de reposição, ou seja, a reposição tem que ser
acionada; o status de “Ok” é notificado quando o saldo atual no estoque é maior que o valor
apresentado como Ponto de Reposição, indicando que o nível de estoque se encontra satisfatório
atendendo a demanda estipulada.
A disposição dos itens no estoque, embora já realizada de forma estratégica, pode ser melhorada
com a aplicação do conceito FIFO e FEFO, por meio de treinamentos aos funcionários
promovendo primeiramente o despache das mercadorias com vencimento mais próximo e que
foram armazenadas a mais tempo, mantendo assim o estoque mais sustentável. A alocação no
espaço físico foi elaborada com o intuito de manter os itens de maior peso no primeiro andar
visando o bem estar e a segurança dos colaboradores, estando divididos pelos subgrupos e
gêneros, de maneira que o processo de separação das requisições seja mais eficiente.
Sendo o processo de saída de materiais o mais passível a falhas no departamento em questão,
apontamento este realizado pelo acompanhamento e análise do processo, assim como
depoimentos dos próprios colaboradores, visto que muitas mercadorias saem do estoque físico
sem que as baixas no sistema sejam de fato realizadas por razões extraordinárias como falhas no
servidor ou “emergências” atendidas, resultando na defasagem do controle do estoque pela
disparidade entre o saldo virtual e o saldo real. Como sugestão de melhoria, foi proposto realizar
a conferência das requisições assim que as mesmas estiverem separadas, de maneira que o
colaborador responsável pela conferência também assine o protocolo de entrega e sinalize através
de uma placa o status de “verificado” para que então esteja apta para despache, solicitando ao
requisitante no momento do despache a assinatura em uma das vias do protocolo - status de
“requisição retirada” - e que seja realizada uma nova conferência dos itens então no local de
destino, com o tempo hábil de 24 horas para que alguma possível falta seja notificada, analisada
e sanada. Esta medida abordada pode evitar possíveis falhas ocasionadas por transtornos no
processo de conferência dos itens por conta de momentos inoportunos em que os requisitantes se
fazem presentes para a retirada da mercadoria, uma vez que este ato de despache acontece em
diversos momentos do expediente, muitas vezes interrompendo e comprometendo outras
atividades tão importantes quanto.
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Figura 23 – Mapa de processo Saída de materiais – Proposta de melhoria

Fonte: Autoria própria (2020)

5

CONCLUSÃO

Essa pesquisa aplicada permitiu alcançar com sucesso o objetivo geral de realizar uma análise
em torno do processo logístico do departamento de Materiais e Patrimônio da Prefeitura
Municipal de Itajubá, assim como os objetivos específicos que, através das análises e propostas
de melhorias, puderam ser atingidos agregando valor considerável a instituição abordada.
A aplicação de ferramentas e metodologias foram essenciais para a análise e apontamento dos
pontos a serem atingidos de modo que foi possível ressaltar a importância de exercer a melhoria
contínua nas organizações públicas, onde a demanda por eficiência é tão grande quanto nas
instituições privadas, considerando a responsabilidade social em zelar pelo bem estar da
população que financia os recursos envolvidos. A presente pesquisa aplicada proporcionou uma
maior interação ao processo logístico agregando conhecimento aos envolvidos assim como a
diminuição de desperdícios por parte do processo estudado.
Algumas dificuldades também surgiram no decorrer da pesquisa, visto que a ausência de
padronização em determinadas etapas do processo assim como a falta de empenho em cumprilas conforme estipulado fizeram com que o mapeamento e o levantamento de dados fosse de
certa forma dificultado.
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Em relação as propostas de melhorias, foram desenvolvidos três apontamentos - conforme tópico
4.3 da presente pesquisa aplicada - sendo eles: O Kanban, de maneira que o conceito do Just In
Time fosse empregado e acuse o exato momento em que um determinado item deva ser reposto,
evitando assim seu acúmulo ou falta no estoque; o FIFO/FEFO, promovendo primeiramente o
despache das mercadorias com vencimento mais próximo e que foram armazenadas a mais
tempo, mantendo assim o estoque mais sustentável; e, relativo ao processo de saída, foi proposto
realizar a conferência das requisições assim que as mesmas estiverem separadas, criando assim
um Poka Yoke afim de que o respectivo processo se torne mais imune a falhas.
Sugere-se para futuros estudos o uso da ferramenta 5S afim de que conceitos ligados a qualidade
sejam também desenvolvidos dentro do setor público, assim como o Value Stream Mapping
(VSM) para mapear o fluxo de valor das atividades através do balanceamento de linhas, com o
intuito de eliminar os desperdícios acerca do local estudado.

59

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGAPITO, N. Gerenciamento de estoques em farmácia hospitalar. Grupo de Estudos
Logísticos

Universidade

Federal

de

Santa

Catarina,

200.

Disponível

em:

<http://www.joinvile.ifsc.edu.br>. Acesso em: 29 junho 2020.
ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. 3ª ed. São Paulo: Atlas,
1999.
AROZO, R. Monitoramento de desempenho na gestão de estoque. Centro de estudos em
logística,

Universidade

Federal

do

Rio

de

Janeiro.

2006.

Disponível

em:

<http://kuehne.com.br/artigos/indicadores.PDF> Acesso em: 03 maio 2020.
AZEVEDO, Taís Cristina C.S.; TEXEIRA, Ana Luisa Alves; CARMO, Luiz Felipe Roris
Rodrigues Scavarda do. Mapeamento de processos: fundamentos, ferramentas e Caso em
uma

operação

logística.

Disponível

em:

<

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-

east1.amazonaws.com/marineengineeringproceedings/spolm2015/139733.pdf>. Acesso em: 19
junho 2020.
BALLOU, R.H., Logística Empresarial. São Paulo, Atlas, 2010. 24 p.
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial.
Tradução Rubenich, R. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 616 p.
BERTANI, T. M. Lean healthcare: recomendações para implantações dos conceitos de
produção enxuta em ambientes hospitalares. Dissertação (Mestrado em Engenharia de
Produção)

–

Universidade

de

São

Paulo.

2012.

Disponível

em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18156/tde29102012235205/publico/Dissertaco_
Thiago_Moreno_Bertani.pdf >. Acesso em: 03 maio 2020.
BIAZZO, S. Approaches to business process analisys: a review. Business Process
Management Journal, v.6, n.2, p.99-112, 2000.
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia
de suprimento, 1. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia
de suprimento. São Paulo: Atlas, 2004. 21p.
CAMPOS, J. de P. Mapeamento de Processos: uma estratégia vencedora. [Internet], São
Paulo:

Ábaco

Cursos,

2009.

Disponível

<http://www.aprendersempre.org.br/arqs/GE%20B%20-Mapeamento%20de%20processos%20uma%20estrategia%20vencedora.pdf>. Acesso em: 06 de outubro 2020.

em:

60

CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. 2 ed. São Paulo: Atlas,
2012.
CARVALHO, J. M. C. Logística. 3ª ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002. 226 p.
CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. Farmácia hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde.
2ª ed. São Paulo: Manole, 2010.
CESAR, F. I. G. Ferramentas Gerenciais da Qualidade. 1°. ed. São Paulo: Biblioteca 24 horas,
Seven System International Ltda., 2013.
CHIAVENATO, I. Administração da Produção: Uma Abordagem Introdutória. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.
CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. 3ª ed. São Paulo:
Atlas S.a, 2007. 220 p.
CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain 4ª ed.
São Paulo: Atlas, 2001.
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia,
planejamento e operação. São Paulo: Pearson, 2004.
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de produção e operações: manufatura e
serviços: uma abordagem estratégica. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.
CORRÊA, Henrique Luiz. Gestão de redes de suprimento: integrando cadeias de suprimento
no mundo globalizado. São Paulo: Atlas, 2010.
D’ASCENSÃO, Luiz Carlos M. Organização, sistemas e métodos: análise, redesenho e
informatização de processos administrativos. São Paulo: Atlas, 2001.
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6ª ed.
São Paulo: Atlas S.a, 2012.
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6ª ed.
São Paulo: Atlas S.a, 2012. 77 p.
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4ª ed. São
Paulo: Atlas S.a, 2008. 399 p.
DORNIER, P. et al. Logística e operações globais: texto e casos. São Paulo: Atlas, 2000.
Factors, Performance Improvement Quarterly, v. 15, n. 4, p. 57-73.
FARIA, Ana Cristina de e COSTA, Maria de Fátima Gameiro da. Gestão de custos logísticos.
São Paulo: Atlas, 2005.

61

FELISBERTO, A. D. Kaizen nas unidades hospitalares. Mestrado Integrado em Engenharia
Industrial e Gestão, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Porto, 2009.
FENILI, R. R. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: Abordagem Completa.
São Paulo: Ed. Método, 2015.
FRANCISCHINI, P. G.; GURGEL, F. A. Administração de materiais e do patrimônio. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
FRANCISCHINI, P. G.; GURGEL, F. do A. Administração de materiais e do patrimônio. 2ª
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 174 p.
FRANCISCHINI, P. G.; GURGEL, F. do A. Administração de materiais e do patrimônio. 2ª
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da produção e operações. 8ª ed. São
Paulo: Cengange Learning, 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
HUNT, V. D. Process mapping: how to reengineer your business processes. New York: John
Wiley & Sons, Inc., 1996.
KALMAN, H.K. Process Mapping: Tools, techniques & critical success. 2002.
KOTLER, P. Administração de marketing. 10. Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
LETTI, G. C; GOMES L. C. Curva ABC: Melhorando o gerenciamento de estoques de
produtos acabados para pequenas empresas distribuidoras de alimentos. Update, Porto
Alegre, v. 1, n. 2, p. 66-86, jul. /dez. 2014.
LUCAS, A. s. et al Mapeamento de Processos: um estudo no ramo de serviços IJIE: Revista
Iberoamericana de Engenharia Industrial. Florianópolis Vol 7 2015. Disponível em:
<http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE/article/viewFile/3667/pdf_107>.

Acesso

em: 06 outubro 2020.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 7ª ed. São Paulo:
Atlas S.a, 2008.
MARSHALL J.; Isnarde t al. Gestão da Qualidade. 9ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.
MEIRE. Mapa de Processo. Disponível em: <https://blogdaqualidade.com.br/mapa-doprocesso/>. Acesso em 06 outubro 2020.

62

MELLO, A. E. N. S. Aplicação do mapeamento de processos e da simulação no
desenvolvimento de projetos de processos produtivos. 2008. 116 f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá 2008 Disponível em:
<http://www.iepg.unifei.edu.br/arnaldo/download/dissertacoes/Ana%20Emilia.pdf>.

Acesso

em: 06 outubro 2020.
MOREIRA, Daniel A. Administração da produção e operações. 2ª Ed. São Paulo: Pioneira,
2011.
MURÍS, L. J. Sistema Kanban e adaptações: teoria e prática. Goiânia: Gráfic UFG, 2014.
MURÍS, L. J. Sistema Kanban e adaptações: teoria e prática. Goiânia: Gráfic UFG, 2014. 37
p.
OHNO, T. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre:
Bookman, 1997.
OLIVEIRA, Claudilaine Caldas de; MARTINS, Fernanda de Araújo, ROCHA, Marcos J.,
CAMPOS, Rubya Vieira de Mello. Evidenciação do Estado da Arte sobre Reestruturação de
Layout

para

otimização

de

processos.

Disponível

em:

<http://aprepro.org.br/conbrepro/2019/anais/arquivos/09262019_210923_5d8d5513c5513.pdf>
. Acesso em: 19 junho 2020.
OLIVEIRA, Djalma de Pinheiro Rebouças de. Sistemas, Organização & Métodos: uma
abordagem gerencial. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 1998.
PALMA, Constantino José dos Santos Lopes. Lean healthcare: os princípios Lean aplicados
nos serviços de saúde de uma unidade hospitalar. Projeto de Mestrado em Gestão de Serviços
de

Saúde

–

Instituto

Universitário

de

Lisboa.

2012.

Disponível

em:

<https://repositorio.iscteiul.pt/bitstream/10071/6286/1/TESE%20LEAN%20HEALTHCAR%2
0vf.pdf>. Acesso em: 04 maio 2020.
PINTO, C. V. Organização e gestão da manutenção. 2ª ed. Lisboa: Edições Monitor, 2002.
142 p.
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem
logística. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
RIBEIRO, J. R.; FERNANDES B. C.; ALMEIDA D. A. A questão da agregação de valor no
mapeamento de processo e no mapeamento de falhas In: ENCONTRO NACIONAL DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 30., 2010, São Carlos Disponível em Acesso em: 11 outubro
2020.

63

RITZMAN, Larry P.; KRAJEWSKI, Lee J. Administração da produção e operações. São
Paulo: Prentice-Hall, 2014. 401 p.
ROLT, Edinéia Biff da. A utilização da curva ABC na gestão de estoques: Um estudo de caso
em uma indústria de revestimentos cerâmicos. 2013. 67 f. TCC (Graduação) - Curso de
Ciências Contábeis, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2013.
ROMANO D.; GIUSTI D. A.; FRANCISCATO L. Pesquisa-ação para a aplicação do DMAIC
e das ferramentas da qualidade na gestão do estoque em uma indústria termoplástica. In:
Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 38., Maceió – AL, 2018. Anais eletrônicos...
Disponível em: < http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_258_485
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez,
2007.
SILVA, Orlando Roque da; VENANZI, Délvio. Gerenciamento da produção e operações. Rio
de Janeiro: Ltc, 2013.
SLACK, Nigel et al. Administração da produção. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3ª
ed. São Paulo: Atlas S.a, 2002. 65 p.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3.
ed. São Paulo: Atlas 2009.
TAYLOR, A. David. Logística na cadeia de suprimentos uma perspectiva gerencial. São
Paulo: Pearson, 2006.
TUBINO, D. F. Planejamento e controle da produção: teoria e prática. 2ª ed. São Paulo:
Atlas, 2009.
VELOSO, Carlos Eduardo Fernandes. Uma proposta de aplicação de kanban no controle de
estoque de uma empresa comercial de pequeno porte. 2006. 44 f. TCC (Graduação) - Curso
de Engenharia de Produção, Universidade Federal Juiz de Fora, Juíz de Fora, 2006.
VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. Revista da
Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 383-386,
set./out. 2007.
VIANA, J.J. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2000.
VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas S.a,
2006. 66 p.

64

VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas S.a,
2006. 140 p.
VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas S.a,
2006.
WOMACK, J. P.; JONES, D. T. A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício
e crie riqueza. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. A máquina que mudou o mundo. Baseado no
estudo de Massachusetts Institute of Technology sobre o futuro do automóvel, 10. ed. Ver. Atual.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

1

FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

LEANDRO SANTOS MUNIZ
MAYUMI THALITA BERALDO LEAL VILHENA

BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE APOIO A TOMADA DE
DECISÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO SUL
DE MINAS GERAIS

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
2020

2

FAI – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

LEANDRO SANTOS MUNIZ
MAYUMI THALITA BERALDO LEAL VILHENA

BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE APOIO A TOMADA DE
DECISÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO SUL
DE MINAS GERAIS

Trabalho de conclusão de curso apresentado para
o Centro de Ensino Superior em Gestão
Tecnologia e Educação – FAI como requisito
obrigatório para a obtenção do grau de bacharel
em Engenharia de Produção.
Orientação: Prof. Roberto de Souza Porto

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
2020

3

Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
Folha de Julgamento da Banca Examinadora de TCC
Bacharelado em Engenharia de Produção

Título do Trabalho de Conclusão de Curso: Business Intelligence como ferramenta de apoio a
tomada de decisão: estudo de caso em uma unidade de saúde pública do sul de Minas
Gerais

Autor: Mayumi Thalita Beraldo Leal Vilhena
Autor: Leandro Santos Muniz
Examinadores

Matrícula: 1201610300
Matrícula: 1201610307

Conceito
A = Aprovado R = Reprovado

Rubrica

1º
2º
3º
4º
Observações:
(1) O Trabalho será considerado Aprovado se todos os Examinadores atribuírem conceito A.
(2) O Trabalho será considerado Reprovado se forem atribuídos pelo menos 2 conceitos R.
(3) O Trabalho será considerado insuficiente se for atribuído pelo menos um conceito R. Nesse
caso o formando deverá apresentar novo trabalho. A banca deve definir nova data para a
apresentação da nova versão do TCC.
Este documento terá a validade de 30 (trinta) dias a contar da data da defesa do TCC.
Resultado Médio:

Conceito:

A

-

APROVADO.

Observações: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Santa Rita do Sapucaí, 27 de novembro de 2020.

_____________________________________
Prof.ª Msc. Caroline de Miranda Borges
Avaliador - 1

_____________________________________
Prof. Me. Carlos Alberto Mont’Alvão
Avaliador - 2

_____________________________________
Prof. Roberto de Souza Porto
Orientador

Av. Antônio de Cássia, 472 – Jardim Santo Antônio – Santa Rita do Sapucaí – MG – 37540-000

4

AGRADECIMENTOS
Pensar a respeito das dificuldades encontradas ao decorrer do percurso é a forma mais eficaz
de agradecer as inúmeras pessoas que caminharam junto a nós durante a execução do projeto.
Possuímos poucas certezas, uma delas é que a finalização de tal trabalho se deu não por
estarmos sozinhos.
Somos gratos aos funcionários da Unidade Básica de Saúde Benedito Alcântara, mantida pela
prefeitura de Piranguinho, que nos possibilitou realizar as visitas. Agradecemos ao corpo
docente de Engenharia de Produção da FAI, que nos forneceu as fundamentações acadêmicas
e teóricas indispensáveis a elaboração de tal trabalho.
Expressamos agradecimento em especial ao professor Roberto de Souza Porto que nos
orientou no decorrer do trabalho de conclusão de curso. Os debates ocorridos durante sua
orientação estimularam uma reflexão, o que possibilitou desenvolver o trabalho de maneira
mais eficaz.

5

RESUMO
O presente trabalho teve como foco a análise de implementação de metodologias Business
Intelligence aferindo os resultados e melhorias alcançados com a utilização de tais
ferramentas para criar relatórios e dashboards de maneira mais ágil, de modo a evidenciar os
principais benefícios, principalmente no que tange a tomada de decisões. Para tal, foi utilizado
métodos de observação participativa com a finalidade de coletar dados e logo após utilizar um
software de simulação para modelar o processo. Posteriormente, foi criado Data Warehouse e
implementado o software Microsoft Power BI em uma unidade de saúde pública no sul de
Minas Gerais. A intenção do projeto foi a economia de tempo na realização da atividade
objeto de tal estudo. De posse dos resultados apresentados, pretendeu-se demonstrar que o
método aplicado proporciona maior agilidade na rotina de trabalhos, obtendo indicadores e
informações de forma mais ágil e confiável, o que implicou na redução de esforços repetitivos
na área onde o estudo foi realizado.
Palavras-chave: Business Intelligence. Power BI. Estratégia. Tecnologia da informação.

ABSTRACT
The present work focused on the analysis of the implementation of Business Intelligence
methodologies, measuring the results and improvements achieved with the use of such tools
to create reports and dashboards in a more agile way, in order to highlight the main benefits,
especially with regard to taking of decisions. For this, participatory observation methods were
used in order to collect data and immediately after using simulation software to model the
process. Subsequently, a Data Warehouse was created and the Microsoft Power BI software
was implemented in a public health unit in southern Minas Gerais. The intention of the project
was to save time in carrying out the activity object of such study. With the results presented, it
was intended to demonstrate that the method applied provides greater agility in the work
routine, obtaining indicators and information in a more agile and reliable way, which implied
the reduction of repetitive efforts in the area where the study was carried out.
Keywords: Business Intelligence. Power BI. Strategy. Information Technology.
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1 INTRODUÇÃO
Considerando um ambiente corporativo, a ferramenta de Business Intelligence se relaciona
diretamente a assuntos pertinentes ao planejamento estratégico, dados importantes do
consumidor final, bem como armazenagem de informações, conferindo importante suporte na
tomada de decisão. Consiste em uma tecnologia de suma importância nos tempos de hoje de
modo a simular cenários nos quais uma decisão foi tomada e poder observar seus possíveis
efeitos e resultados, visto que a simulação é construída com base em dados históricos da
organização. Entretanto, se o usuário do sistema não possuir instrução e conhecimento
necessário para operar o sistema de nada adiantará, é necessário saber analisar as informações
em um dado contexto a fim de criar e interpretar relações de causa e efeito.
Analisar um número massivo de dados é um desafio tanto para grandes, médias e pequenas
empresas. Com o advento de softwares e metodologias para o auxílio na tomada de decisão
por meio da análise de indicadores e dados, o uso de tais métodos mostra-se importantíssimo
na manutenção e sustento das instituições pertencentes ao mundo de negócios.
Atualmente há grande quantidade de dados gerados, tais dados podem ser oriundos das mais
distintas fontes (qualidade, produção, colaboradores, fornecedores, clientes, mídias e redes
sociais), e também por conta do pequeno valor destes dados em sua forma bruta, é necessário
munir-se de ferramentas que possibilitem agregação de valor a tais dados, os interpretando e
transformando estes em informações relevantes a tomada de decisão.
Diante desse cenário, este trabalho tem por objetivo evidenciar os benefícios do uso de uma
ferramenta de Business Inteligence em uma unidade de saúde pública do sul de Minas Gerais,
principalmente no que tange a tomada de decisões.
A metodologia aplicada busca selecionar uma abordagem mais precisa referente ao objetivo
buscado, visa-se também a construção de instrumentos e elaboração de indicadores e também
coleta e análise de dados com a finalidade de realizar melhores escolhas ao se tomar decisões.
A abordagem apresenta caráter qualitativo, buscando produzir estudo direcionado a melhoria
da gestão de dados e informações em uma unidade de saúde. A coleta de dados será realizada
por meio de metodologia qualitativa, ou seja, entrevista com os colaboradores e usuários da
unidade de saúde e também metodologia quantitativa através de questionários e formulários.
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Quanto a seu caráter o estudo apresentado é aplicado, ou seja, um trabalho original que
apresenta como finalidade a aquisição de novos conhecimentos, direcionado a dado objetivo.
Além dos instrumentos citados acima haverá também revisão bibliográfica. Tal revisão irá
contar com referências, bem como literaturas acerca dos temas: tecnologia da informação,
informação na área da saúde, bem como sua gestão e tomada de decisão, inteligência
competitiva e inteligência de negócios, ferramentas de BI e normas pertinentes a Data
Warehouse. Munidos dos dados coletados através das entrevistas e questionários serão
realizados estudos de caráter estatístico e também elaboração de dashboard.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral
O objetivo geral desse trabalho é evidenciar os benefícios do uso da ferramenta Business
Inteligence para tomada de decisões em uma organização.
1.1.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos desta pesquisa caracterizam-se por:
a) Criar relatórios que possam orientar nas tomadas de decisão.
b) Extrair conhecimento do banco de dados em análise.
c) Dar sugestões de melhoria.
1.2 JUSTIFICATIVA
O momento vivido atualmente se caracteriza por grandes transformações. A internet mudou
de forma radical a vida dos indivíduos e das organizações. Sem nenhuma exceção todos foram
impactados pelos avanços proporcionados pela tecnologia. Quando abordamos a área da
saúde tal fato não se mostra diferente. É cada vez maior e mais complexa a quantidade de
dados coletados em unidades de saúde e hospitais. Sendo assim, há enorme necessidade de
análises de cunho avançado que fomentem suporte a tomada de decisão.
A denominada Inteligência de Negócio, ou Business Intelligence ganha amplo destaque em tal
área. Tal tecnologia se mostra extremamente capaz de fornecer respostas mais confiáveis aos
gestores, o que implica na criação de valor e otimização da gestão.
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Quando uma unidade de saúde ou hospital adota software de gestão hospitalar que integre um
módulo de Business Intelligence, passa a usufruir de uma tecnologia que não exclusivamente
armazena dados. Esta permite entregar conhecimento. Ao direcionar nossos olhares a área da
saúde, o Business Intelligence otimiza notoriamente as tomadas de decisão, tanto as de caráter
estratégico quanto as de cunho tático, ambas são de suma importância no que tange a
administração hospitalar.
Independente do porte da instituição, na área da saúde as ferramentas de Business Intelligence
possibilitam melhor interpretação de informações, apoio a tomada de decisões e também
mensurar produtividade e controle de recursos com a finalidade de evitar escassez e afins.
Com base nesse cenário, se faz cada vez mais necessário um sistema bem definido de dados
úteis, de modo a fornecer informações confiáveis e rápidas para direcionar a tomada de
decisões das organizações. A partir dessas informações, uma organização consegue analisar se
seus processos, sejam eles produtivos ou administrativos, estão proporcionando o resultado
esperado, de acordo com as metas previamente estabelecidas.
1.3 METODOLOGIA
A metodologia aplicada visa incluir e selecionar abordagem adequada ao objetivo almejado,
construir instrumentos partindo de parâmetros e indicadores, bem como coletar e analisar
dados com o intuito de tomar decisões de forma assertiva.
No que tange a metodologia, a abordagem apresenta caráter qualitativo, visa-se produzir
estudo voltado ao reconhecimento de áreas de gestão de informação em unidades de saúde,
procura-se explorar experiências e identificar fatores que proporcionem incentivos e subsídios
para criação de uma área de gestão e inteligência da informação na área da saúde. A coleta de
dados se dará por meio de metodologia qualitativa (entrevista com usuários e operadores do
sistema, observações sozinha e participante) e metodologia quantitativa (formulário e
questionário).
O referente estudo apresenta caráter aplicado, ou seja, trata-se de um trabalho original que
apresenta como finalidade adquirir novos conhecimentos, direcionado a dado objetivo ou
mesmo finalidade prática.
Tomando como referência Worthen, Sanders e Fitzpatrick a metodologia de avaliação é
descrita como sendo a maneira de julgar mérito ou valor de algo, e também:
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[...] Usa métodos de pesquisa e julgamentos, entre: 1) determinação de padrões para julgar a
qualidade e concluir se esses padrões devem ser relativos ou absolutos; 2) coleta de
informações relevantes; e 3) aplicação dos padrões para determinar valor, qualidade, utilidade,
eficácia ou importância (Worthen, Sandres, Fitzpatrick, 2004, p. 35).

Partindo de tal definição, a abordagem foi direcionada a uma avaliação focada nos usuários
(pacientes), almejando principalmente a coleta de dados para construção de informações
acerca da tomada de decisões pertinentes a serviços e compra de insumos. Consiste em uma
abordagem denominada somativa, que em suma é realizada e tornada pública visando
fomentar aos responsáveis e usuários julgamento do mérito ou valor do programa quando
relacionado a critérios de suma importância. Pretende-se avaliar o software Power BI in loco,
ou seja, no ambiente que estará em utilização. Almeja-se nomear como usuários finais da
ferramenta os Gerentes e Coordenados das áreas administrativas e clínicas, bem como a
Diretoria Executiva das Unidades Básicas de Saúde.
Almejando a coleta de dados, é pretendido construir roteiros para entrevista e questionário.
Para o nível tático (gerentes e coordenadores das áreas administrativas e clínicas) será
utilizado questionário com questões fechadas. Com o questionário é buscado avaliar opinião e
outras questões e obter respostas que propiciem a coleta de dados e construção de
informações. Além do fato, de ser um instrumento de rápida e fácil aplicação que possibilita
respostas confiáveis e precisas.
Pretende-se elaborar o questionário baseando-se na categoria usabilidade, bem como nas suas
características apresentadas na Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR
ISO/IEC 9126-1. Tomando como referência tal norma a usabilidade consiste na capacidade do
produto de software ser aprendido, compreendido e operado, bem como atraente ao operador
(usuário) quando utilizado em circunstancias especificas. Tal norma salienta ainda que:
[...] Como usuários pode-se incluir operadores, usuários finais e usuários indiretos que sejam
dependentes ou estejam sob influência do uso do software. Convém que a usabilidade
considere todos os diferentes ambientes de usuários que o software pode afetar. Como
exemplos de ambientes a considerar pode-se incluir o ambiente onde usuários estão sendo
preparados para uso do produto e o ambiente onde já se permite avaliação de resultados do uso
do produto (INTERNACIONAL, 2004, p. 9).

O questionário apresentará questões formuladas na escala do tipo Likert. Tal escala é a mais
utilizada nas pesquisas de opinião, na qual é atribuído determinado nível de concordância a
uma dada afirmação, que pode variar desde a concordância a discordância total.
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Considerando o nível estratégico será elaborado o roteiro para entrevista. Tal escolha é
justificada pelo fato de além da possibilidade de conhecer e entender a percepção do
entrevistado acerca de um assunto há também maior oferta e abundância de informações.
É pretendido utilizar o estudo modelo de entrevista estruturado, ou seja, com as perguntas
formuladas de forma prévia, busca-se assim traçar uma comparação no que tange a percepção
dos entrevistados, bem como identificar objetivos pertinentes a implantação da ferramenta de
inteligência empresarial, sendo eles, apoio para tomar decisões de caráter estratégico,
contribuições e benefícios da ferramenta de inteligência empresarial para a Unidade Básica de
Saúde e também a segurança e qualidade das informações.
Munidos dos dados coletados através das entrevistas e questionários serão feitos estudos de
cunho estatístico e também elaboração de dashboard, interface de caráter gráfico que ofertará
possibilidade de visualizar de maneira ágil e rápida informações oriundas de indicadores de
desempenho fundamentais para o objetivo de uma unidade de saúde.
1.4 OBJETO DE ESTUDO
Pretende-se utilizar como objeto de estudo deste trabalho a prefeitura de Piranguinho, uma
instituição governamental localizada no sul de Minas Gerais. A aplicação de uma ferramenta
de Business Intelligence será realizada em uma unidade de saúde pública desta prefeitura.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
A gestão do conhecimento, somada ao planejamento estratégico e a cadeia de valor, norteia
tanto as ações quanto o rumo das organizações. Partindo das afirmações de Davenport &
Prusak (1999), os dados são simplesmente observações de uma determinada natureza; as
informações são os dados analisados e dotados de relevância e propósito; e o conhecimento é
a informação sob o ponto de vista humano.
Tomando como referência o glossário Gartner, o termo Business Intelligence abrange
melhorias práticas, aplicações, ferramentas que buscam acessar e posteriormente analisar
informações visando melhoria na tomada de decisões e consequentemente no desempenho.
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O conceito de Business Intelligence está diretamente relacionado em transformar dados brutos
em informações e posteriormente em decisões e por último ações.
A gestão do conhecimento possibilita agregar valor à organização por meio da criação,
inovação, disseminação e aplicação de conhecimento. Esta faz parte da estratégia de uma
empresa e o conhecimento desta forma pode ser compreendido como sendo proveniente da
interação dos colaboradores de tal instituição.
Através da gestão dos dados e sua transformação em informações úteis, podem ser elaborados
indicadores. Os indicadores são utilizados com o intuito de acompanhamento e observação da
evolução de processos, permitindo aos gestores não se perderem em meio a quantidades
exorbitantes de dados e informações avulsas. Com auxílio de tal ferramenta a organização
pode manter o foco para alcançar as metas previamente programadas.
Os indicadores de desempenho são formas de representações mensuráveis de características
tanto de bens (produtos) e de processos (serviços) direcionadas ao acompanhamento e
melhoraria de resultados ao decorrer dos anos.
Controlar processos através de indicadores é extremamente importante, visto que os aplicando
é possível:
a) Cumprir as metas e objetivos propostos inicialmente;
b) Otimizar os recursos da organização;
c) Prevenir falhas e sua constante reincidência;
d) Monitorar tanto os processos de planejamento, quanto de gerenciamento;
e) Fiscalizar e verificar a respeito do cumprimento dos procedimentos padrão da
instituição.
A coleta de dados confiáveis possibilita a construção de informação valiosa a tomada de
decisão e com a utilização de Business Intelligence tal processo pode ser otimizado. Desta
forma, há controle efetivo das atividades e os indicadores irão permitir a correção, bem como
a identificação antecipada de problemas nos processos da organização, o que evita prejuízos
tanto para a instituição quanto para os clientes.
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2.2 BUSINESS INTELLIGENCE
Turban et al. (2009) partem do pressuposto de que a definição de Business Intelligence pode
conter vários significados, que variam de acordo com o autor. Trata-se de um conceito
“guarda-chuva”, visto que abrange um conjunto de arquiteturas, dados, ferramentas,
metodologias e aplicações que visa fornecer suporte à tomada de decisões no meio
corporativo. Seus principais objetivos abrangem o acesso interativo aos dados (por vezes em
tempo real) e a manipulação desses dados, além da possibilidade de realização de análises.
O termo foi difundido pelo Grupo Gartner na década de 1990, porém, o conceito já existia
desde os anos 1970, com os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). Até então, os
sistemas de geração de relatórios eram estáticos, bidimensionais e não dispunham de recursos
para análise. Com o surgimento do conceito de Sistemas de Informações Executivas (EIS), na
década de 1980, o suporte computadorizado aos gerentes e executivos de alto nível foi
expandido com a introdução de diversos recursos, tais como relatórios dinâmicos e
multidimensionais, previsões, análise de tendências, detalhamento, etc. Com o passar do
tempo, esses recursos foram complementados e chamados de BI. Mais tarde, também foram
incluídos nos sistemas BI recursos mais robustos de análise e inteligência artificial (TURBAN
et al., 2009).
Segundo Laudon & Laudon (2010), o Business Intelligence permite que as empresas
acumulem informações, tenham conhecimentos acerca de seus clientes, concorrentes e
operações internas, sendo possível alterar o comportamento da tomada de decisão, visando
atingir as metas organizacionais estabelecidas. As ferramentas BI são peças centrais na
estratégia de negócios de uma empresa, posto que concede uma tomada de decisões mais
embasada e inteligente.
De acordo com Turban et al. (2009), a arquitetura de um BI de alto nível pode ser dividida em
quatro grandes componentes: (i) data warehouse, (ii) análise de negócios, (iii) business
performance management e (iv) interface de usuário. A figura abaixo ilustra a interação entre
esses componentes.
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FIGURA 1 - Arquitetura de alto nível do BI
FONTE: Turman et al., 2009

2.2.1 Data Warehouse
Turban et al. (2009, p. 29) definem o conceito de Data Warehouse (DW) como “um banco ou
repositório de dados especial preparado para dar suporte a aplicações de tomada de decisão”.
Essas aplicações se alteram entre simples gerações de relatórios ou consultas a complexas
otimizações.
Conforme Lauton & Lauton (2010), as informações inseridas em um Data Warehouse podem
ser provenientes de diversos bancos de dados, sendo eles internos (operacionais, de clientes,
de produção, etc.) ou externos (advindos de transações em sites). Assim que os dados são
inseridos em um Data Warehouse, eles ficam armazenados e disponíveis para acesso
conforme a necessidade, porém, não podem ser modificados. O DW também dispõe de um
conjunto de ferramentas analíticas e para consulta, além de recursos para relatórios gráficos.
A figura a seguir ilustra a sistemática de funcionamento de um DW.
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FIGURA 2 - Componentes de um data warehouse
FONTE: Lauton & Lauton, 2010

Dunham (2002) destaca que a utilização do Data Darehouse provoca um aumento na
integração dos dados provenientes de diferentes fontes, o que torna o acesso às informações
mais rápido e eficiente, em diferentes formas e extensão. Tal situação reflete positivamente no
processo de tomada de decisões.
2.2.2 Análise de Negócios
Com o passar do tempo, o volume e a complexidade das informações relevantes em um
processo decisório se tornaram cada vez maiores dentro das organizações. Como
consequência, criou-se uma dificuldade por parte dos gestores em analisar essas informações
em tempo hábil e com a profundidade necessária. Diante desse contexto, tornou-se essencial
a utilização de ferramentas que permitissem a visualização e interpretação em tempo real de
grandes volumes de informações complexas e interdependentes.
Eleuterio (2015) relata que os sistemas de BI possuem ferramentas específicas para essa
finalidade, denominadas OLAP – processamento analítico online. Tais ferramentas viabilizam
a análise de grandes dados de forma rápida e multidimensional, ou seja, sob vários ângulos de
observação. Turban et al. (2009) complementam que, com a utilização de ferramentas OLAP
para manipulação de dados, é possível identificar as tendências de desempenho com rapidez e
facilidade, através da análise de informações cíclicas e de recursos gráficos de produtos que
suportem análises de dados mais rebuscadas e integrem recursos completos de campos
calculados aos relatórios.
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2.2.3 Data Mining
Data Mining (DM) – em tradução livre, mineração de dados – é o termo utilizado para
descrever a descoberta de informações em bancos de dados. Trata-se de um processo que
utiliza técnicas estatísticas, matemáticas, de inteligência artificial e de aprendizagem
automática para extração e identificação de padrões em grandes conjuntos de dados (Turban
et al., 2009).
Laudon & Laudon (2010) enfatizam que o Data Mining é capaz de fornecer percepções dos
dados corporativos que não podem ser alcançadas pelo OLAP. Ele é orientado para a
descoberta de relações e tendências ocultas em grandes bancos de dados, de modo possibilitar
a previsão de comportamentos futuros que serão utilizados, posteriormente, para auxílio na
tomada de decisão.
Eleuterio (2015 apud Kantardzic, 2011) salienta que as informações obtidas pelo Data Mining
são classificadas em sete categorias:
a) Predição: estima-se valores futuros baseados nos padrões encontrados nos registros
atuais. É comum utilizar a inteligência artificial e métodos estatísticos que realizam
estimativas com base no tempo de ocorrência de determinado evento.
b) Associação: consiste em estabelecer relações entre os itens que compartilham um
mesmo conjunto de dados.
c) Identificação: utiliza padrões de dados para identificar a existência de um item,
evento ou atividade. Para exemplificar, pode ser usada na área biológica, ao identificar
a presença de um gene com base em padrões na sequência do DNA.
d) Classificação: segmenta itens de acordo com características em comum, tendo como
base um conjunto bem definido de classes.
e) Agrupamento: segmenta populações heterogêneas em grupos mais homogêneos. Um
exemplo de sua aplicação é o agrupamento de clientes baseando-se em seus padrões de
consumo. Ao contrário da técnica de classificação, no agrupamento não há uma
quantidade de grupos pré-definidos.
f) Otimização: está relacionado com as técnicas utilizadas na área de pesquisa
operacional; otimiza o uso de recursos como tempo, dinheiro e espaço para maximizar
determinado grau de desempenho.
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g) Sequenciamento: trata-se da identificação de padrões ou associações de eventos que
ocorrem durante um determinado período, com o objetivo de conhecer as etapas de um
processo gerador da sequência ou extrair/reportar desvios e tendências temporais.
2.2.4 Business Performance Management (BPM)
O BPM - Business Performance Management é responsável pelo gerenciamento de
desempenho do negócio. Trata-se de um conjunto integrado de processos, metodologias,
métricas e aplicações projetadas para impulsionar o desempenho geral financeiro e
operacional de uma organização (TURBAN et al., 2009).
O BPM compreende um ciclo fechado de processos que relaciona estratégia e execução, de
modo que o desempenho do negócio seja otimizado. Esse ciclo pressupõe que para alcançar
um desempenho perfeito é necessário definir metas e objetivos, estabelecer iniciativas e
planos para atingir as metas, monitorar o desempenho real em relação às metas e objetivos e
tomar ações corretivas (TURBAN et al., 2009).
2.2.5 Interface de Usuário
É por meio da interface do usuário que os dados são apresentados e manipulados da forma
que usuário achar conveniente. Os dashboards e ferramentas de visualização tem por objetivo
oferecer uma visão abrangente dos indicadores, tendências e exceções do desempenho das
organizações em suas diferentes áreas do negócio (TURBAN et al., 2009).

2.2 POWER BI
2.2.1 Definição
O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence, divulgada pela Microsoft em 2014 e
disponibilizada aos usuários em julho de 2015. Trata-se de um conjunto de serviços de
software, aplicativos e conectores que trabalham em conjunto para a transformação de dados
em informações coerentes e visualmente interativas (MICROSOFT, 2020).
Conforme especificado pela Microsoft (2020), o Power BI possui três grandes ambientes, que
foram projetados visando a criação, o compartilhamento e a obtenção de insights
empresariais, descritos a seguir.
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a) Power BI Desktop: trata-se de um aplicativo gratuito que pode ser instalado em um
computador local. Tem a finalidade de conectar, transformar e visualizar os dados, que
podem ser provenientes de diversas fontes. Nele, é possível criar gráficos e coleções
visuais que podem, posteriormente, ser compartilhados com outras pessoas via
Serviços do Power BI.
b) Serviços do Power BI: também chamado de Power BI Online, é a ferramenta
utilizada para importar os relatórios e painéis criados em uma versão web e
compartilhá-los de forma pública ou restrita, a critério do desenvolvedor.
c) Power BI Mobile: são os aplicativos móveis do Power BI para dispositivos Windows,
iOS e Android. Com eles, é possível visualizar e interagir com os painéis
desenvolvidos no Power BI Desktop por meio de celulares ou tablets.

FIGURA 3 - Três ambientes do Power BI
FONTE: Microsoft, 2020

Além dos três ambientes mencionados anteriormente, há um quarto elemento, denominado
Servidor de Relatórios do Power BI. Com ele, é possível publicar os relatórios criados no
Power BI Desktop em um servidor de relatórios local. Essa solução é implantada por trás de
um firewall, para fornecer relatórios para os usuários desejados de diversas formas, como:
exibição em uma página da web, em um dispositivo móvel ou como um e-mail
(MICROSOFT, 2020).
A Microsoft disponibiliza os recursos do Power BI gratuitamente, entretanto, há duas licenças
pagas que dão acesso a algumas funcionalidades extras.
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a) Power BI Pro: com esta licença, é possível que o usuário colabore com outros
usuários que tenham a mesma licença, de forma a consumir e compartilhar conteúdos
entre si. A versão Pro dá acesso a publicação de conteúdo em workspaces de
aplicativos, compartilhamento e assinaturas de dashboards e relatórios.
b) Power BI Premium: essa versão oferece uma capacidade dedicada para entregar um
desempenho mais consistente e robusto, de forma a suportar volumes maiores de
dados no Power BI. Nesta licença também estão inclusos todos os recursos da versão
Pro.
2.2.2 Estrutura
A página inicial do Power BI Desktop contém a sua interface, que pode ser dividida em quatro
partes, conforme figura abaixo:

FIGURA 4 - Interface Power BI Desktop
FONTE: Microsoft, 2020

a) Faixa de opções: possui três guias de ferramentas, denominadas base, ver e
modelação. Essas abas permitirão que o usuário manuseie diversas informações no
Power BI, tais como inserção de dados, imagens ou formas, criação de medidas,
publicação de painéis, edição de consultas, atualização de dados, etc.
b) Botões: são três ícones localizados no lado esquerdo do software, denominados
relatório, dados e modelo, de cima para baixo. A guia relatório nos redireciona para o
power view, que é onde serão construídos os gráficos e dashboards para análise. Na
guia dados é possível visualizar para consulta todas as tabelas e planilhas de dados que
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foram inseridas no Power BI. A guia modelo serve para estabelecer as relações entre
tabelas.
c) Power View: tela em branco onde serão construídos os painéis para visualização e
análise de dados. Aqui, podem ser inseridos os gráficos, dashboards e informações
que se deseja analisar.
d) Configuração de visualizações: serve para configurar, inserir e editar elementos no
power view, tais como letra, formato, cores. Além disso, também é possível ver uma
relação dos campos dos dados obtidos no Power BI, agrupados em tabelas.
Além dessas quatro partes, também está incluso no Power BI Desktop o editor do Power
Query, que é aberto separadamente em uma janela. Com esse editor, torna-se possível a
criação de consultas e transformação de dados que, logo depois, poderão ser carregados e
refinados no Power BI Desktop para a criação de relatórios (MICROSOFT, 2020).
2.2.3 Principais vantagens
Pereira (2020) salienta que a utilização do Power BI pode trazer diversos benefícios para uma
organização, tais como:
a) Custo-benefício: o software possui um baixo custo de aquisição e apresenta um
conjunto vasto de recursos para tratamento e análise de dados. Além disso, também
possui uma versão gratuita.
b) Análises automáticas com insights: um dos recursos do Power BI é a ferramenta de
insights rápidos, que fornece sugestões para o usuário.
c) Integração com o Excel e Power Point: o Power BI é compatível com uma alta
variedade de fontes de dados, incluindo o Excel e Power Point, que são altamente
utilizados nas empresas.
d) Rapidez na manipulação de dados: essa capacidade de analisar rapidamente um
volume grande de dados de forma automatizada resulta em ganho de produtividade
para as empresas.
e) Disponibilidade de utilização: é possível utilizar de três formas diferentes – na área
de trabalho com o Power BI Desktop, na web com o Serviço do Power BI e em
dispositivos móveis com o Power BI Mobile.
f) Criação de relatórios completos: seu conjunto de recursos permite a criação
completa de relatórios, facilitando a obtenção de informações para a tomada de
decisão.

24

2.2.4 Posicionamento de mercado
Anualmente, o Grupo Gartner divulga um relatório com os principais fornecedores no que
tange ao nicho tecnológico de plataformas de Analytics e Business Intelligence. Tal relatório
engloba uma pesquisa mercadológica que classifica a solução dessas empresas de acordo com
dois quesitos: abrangência da visão e capacidade de execução. Para cada quesito é avaliado
uma série de critérios, conforme tabela abaixo:

QUESITO

Capacidade
de executar

Abrangência
da visão

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Produto ou serviço
Viabilidade geral
Execução de vendas / preços
Capacidade de resposta / registro do mercado
Experiência do cliente
Operações
Entendimento do mercado
Estratégia de marketing
Estratégia de vendas
Estratégia de oferta (Produto)
Estratégia vertical / indústria
Inovação
Estratégia geográfica

PONDERAÇÃO
Alto
Alto
Médio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Baixo
Alto
Médio

TABELA 1 - Critérios de Avaliação
FONTE: Adaptado de Gartner, 2020

Para ilustrar a classificação dos fornecedores desse panorama mercadológico, o grupo elabora
um gráfico denominado Quadrante Mágico Gartner, que posiciona as marcas em um dos
quatro quadrantes, sendo eles:
a) Leaders (Líderes): companhias que dominam o mercado, caracterizam-se pela forte
compreensão do produto e comprometimento com o sucesso do cliente. Apresentam
um modelo de precificação bastante competitivo. A relevância dessas marcas pode
influenciar e direcionar os rumos do mercado.
b) Challengers (Desafiantes): empresas que possuem uma alta capacidade de execução
de suas estratégias, porém, deixa a desejar no quesito proposta de valor aos clientes.
Estão próximos de se tornarem líderes, porém, alguns aspectos como marketing,
estrutura dos canais de venda, abrangência geográfica e inovação ainda não
correspondem ao esperado.
c) Visionaries (Visionários): fornecedores que possuem uma visão inovadora, mas têm
dificuldades para colocá-la em prática. Costumam dominar mercados em crescimento,
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devido à inovação e alto potencial de desenvolvimento. É comum empresas desse tipo
serem compradas por marcas maiores.
d) Niche Players (Competidores de Nicho): organizações que ainda estão se
posicionando no mercado. Seu domínio se restringe a um aspecto específico, sua
capacidade de inovação e desempenho são insuficientes para superar os outros
concorrentes.
Na pesquisa mercadológica divulgada em fevereiro de 2020, o Grupo Gartner analisou a
plataforma de Analytics e Business Intelligence de 22 fornecedores e os classificou conforme
abaixo:

FIGURA 5 - Quadro mágico Gartner
FONTE: Grupo Gartner, 2020

Observando o quadrante acima, é possível perceber que a Microsoft foi classificada como
Líder, em conjunto com as ferramentas BI das empresas Tableau, Qlik e ThroughtSpot. Essa
posição de destaque indica a ampla aceitabilidade que o Power BI possui no mercado.
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A Forrester Wave é outra instituição que também realiza pesquisas trimestrais sobre as
soluções de Business Intelligence disponíveis no mercado. Entretanto, a empresa diferencia-se
das pesquisas Gartner por focar sua avaliação no ponto de vista da funcionalidade para os
profissionais de desenvolvimento e entrega de aplicativos (EVELSON, 2019).
Para realizar as pesquisas de plataformas de BI corporativas, a Forrester Wave faz uma
classificação dos fornecedores (líderes, artistas fortes e competidores) com base em 19
critérios de avaliação, agrupados em três categorias (EVELSON, 2019):
a) Oferta atual: é representado no eixo vertical do gráfico divulgado pela empresa.
Engloba BI aumentado, criação/customização de aplicativos, arquitetura, big data,
preparação de dados, opções de implantação, GUI, dispositivos móveis, segurança e
sistemas de insight.
b) Estratégia: trata-se do eixo horizontal do gráfico, relaciona-se com a força das
estratégias dos fornecedores. Considera aspectos como modelo comercial, modelo de
entrega, roteiro de execução, roteiro de inovação, ecossistema de parceiros,
desempenho passado, visão de produto e produtos e serviços de suporte.
c) Presença no mercado: essa classificação é visualizada por meio do tamanho dos
marcadores no gráfico e retratam a receita de cada fornecedor com produtos e serviços
de BI.
Na pesquisa “The Forrester Wave ™: plataformas de BI corporativas (gerenciadas pelo
fornecedor), terceiro trimestre de 2019", foram avaliados cerca de 14 fornecedores de
soluções para Business Intelligence, classificados conforme abaixo:
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FIGURA 6 - Gráfico Forrester Wave, Q3 2019
FONTE: The Forrester Wave, 2019

Conforme gráfico acima, é possível identificar que a Microsoft está na faixa dos líderes, com
uma posição relativamente à frente de seus concorrentes. A junção do resultado desta
pesquisa com os resultados do quadrante mágico de Gartner reforça que o Power BI é uma
excelente solução de Business Intelligence disponível no mercado, destacando-se tanto no
âmbito dos usuários quanto de desenvolvedores.

28

3. COLETA DE DADOS
Este capítulo visa apresentar um estudo de caso referente a implantação da ferramenta Power
BI no setor de saúde de Piranguinho/MG, de modo a evidenciar suas aplicabilidades e
vantagens para uma tomada de decisão.
De acordo com os dados do IBGE (2019), a cidade de Piranguinho possui uma população
estimada de 8.640 habitantes, distribuídos em uma área de 124.803 km². Para atender as
necessidades básicas de saúde dos moradores, a prefeitura estabeleceu a Secretaria de Saúde e
Promoção Social. Tal órgão possui, dentre outras atribuições, as seguintes competências
(Prefeitura de Piranguinho, 2020):
a) Administração da política municipal de saúde e de todas as unidades de saúde do
município;
b) Coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde no âmbito do município;
c) Elaboração do planejamento municipal de Saúde;
d) Acompanhamentos dos resultados de cada setor da saúde municipal;
e) Gerenciamento das unidades de saúde;
f) Realização de atendimentos de atenção básica a população;
g) Fornecimento de medicamentos de sua competência em cumprimento à legislação em
vigor.
Os dados dispostos em tal trabalho são oriundos de duas fontes distintas. A primeira delas é o
e-SUS, plataforma que possibilita consultar a composição familiar, o número CNS, endereço,
escolaridade e comorbidades dos indivíduos. A segunda fonte de dados foram os prontuários
físicos preenchidos pela equipe médica e de enfermagem, tal documento possibilita identificar
de forma assertiva as medicações ministradas a cada indivíduo de acordo com seu quadro
clínico.
O entendimento dos prontuários físicos se mostrou desafiador, visto que foi necessário
domínio de termos relacionados a área da saúde para uma melhor extração de dados. Ressaltase também que a extração de dados se deu de forma braçal, tal fato demandou tempo
considerável.
A coleta dos dados a serem utilizados nesse trabalho foi realizada em três etapas, sendo elas:
(i) identificação das entradas, (ii) estratificação dos dados e (iii) coleta de informações.
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3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ENTRADAS
Para entender melhor a sistemática de atividades da Secretaria Municipal de Saúde e
Promoção Social da cidade de Piranguinho, foram feitas pesquisas in loco com os
colaboradores do setor para identificar como os dados dos pacientes são obtidos.
Atualmente, os colaborados da prefeitura possuem o e-SUS, um sistema governamental que
visa ter um banco de dados a nível nacional. Esse banco de dados contém várias informações
de saúde da população e é retroalimentado pelos agentes administrativos e de saúde. Também
há uma modalidade em que o médico consegue disponibilizar uma receita ao paciente por vias
eletrônicas. Entretanto, apesar do setor de saúde de Piranguinho ter esse recurso disponível, as
informações contidas nele não são consideradas confiáveis, pois estão desatualizadas.
Há também o prontuário, um documento físico e único para cada pessoa atendida pela
Secretaria de Saúde. Tal prontuário é preenchido à mão pelo colaborador responsável e
contém diversas informações do cidadão, tais como: nome, Cadastro de Pessoa Física (CPF),
Cartão Nacional de Saúde (CNS), documento de identificação que apresenta uma disposição
numeral e que permite a identificar qualquer indivíduo ao utilizar o sistema de saúde no
Brasil, endereço, família, comorbidades, uso de medicações, etc. As informações desses
prontuários são abastecidas pelos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e são
atualizadas constantemente, sempre que o paciente necessite de alguma consulta ou
procedimento.

3.2 ESTRATIFICAÇÃO DOS DADOS
O órgão de saúde divide a toda a população de Piranguinho em 18 microrregiões. Cada
microrregião possui uma equipe de funcionários específica para atender as necessidades dos
moradores, que são agrupados por família.
Visando obter informações mais verídicas e confiáveis acerca da saúde da população,
preferiu-se utilizar os dados contidos nos prontuários de cada habitante. Por serem dados de
preenchimento manual, foi necessário tabelar as informações. Torna-se extremamente
inviável extrair as informações de todos os milhares de prontuários existentes. Sendo assim,
para atender o escopo deste trabalho, optou-se por restringir a amostra e coletar os dados de
uma única micro região.
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Para escolha da micro região a ser estudada, levou-se em consideração a disponibilidade e
facilidade de obtenção dos dados. Um dos autores dessa pesquisa trabalha no setor de saúde
de Piranguinho e é responsável pela Microárea 16, tendo acesso aos dados e autorização para
coletá-los. Sendo assim, elegeu-se tal amostra para desenvolvimento e implantação de painéis
da ferramenta Power BI.
A Micro Região 16 contempla os moradores do bairro Santa Bárbara do Sapucaí, localizado
na área rural de Piranguinho. Atualmente, essa microárea atende cerca de 521 pessoas,
agrupadas em 180 famílias. O mapa a seguir ilustra a abrangência dessa região:

FIGURA 7 - Abrangência da Micro Área 16
FONTE: Google Maps

3.3 COLETA DE INFORMAÇÕES
Após definida a delimitação da amostra, deu-se início à coleta dos dados. Utilizando como
fonte os prontuários da população, foram extraídas as seguintes informações:
a) Cadastro Nacional de Saúde – CNS;
b) Código da Família;
c) Escolaridade;
d) Data de Nascimento e Idade;
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e) Sexo;
f) Cor / Etnia;
g) Comorbidades;
h) Uso de medicações;
i) Endereço.
No total, foram coletados dados de cerca de 304 pessoas (58,35% do total), agrupadas em 124
famílias. Os dados completos estão expressos nas tabelas contidas nos apêndices, tais tabelas
foram elaboradas com base nos dados extraídos do e-SUS e dos prontuários médicos.
Salienta-se que dados como a escolaridade são auto declaratórios, a idade de cada pessoa é
assegurada pelo fato de que no ato de seu cadastro cada indivíduo somente receberá um
número de CNS se estiver munido de documento com foto e um CPF válido. Para preservar a
identidade das pessoas, optou-se por atribuir um código fictício para simular o CNS.
As comorbidades foram extraídas com base em consulta aos prontuários médicos, e foram
aferidas de acordo com cada integrante da família. Cada família recebe um número de acordo
com a região em que está alocada, sendo assim a microárea 16 apresenta possibilidades de
numeração para as famílias que vão de 01 a 200. Ressalta-se que tal microárea tem um total
de 180 famílias, aplicou-se uma margem de erro para comportar possíveis novos moradores.
No ato do cadastramento a família recebe um número aleatório para identificá-la (números
ainda disponíveis de 01 a 200), tal código passa a identificar esses familiares, sendo assim, os
prontuários passam a integrar uma pasta em comum (pai, mãe, filho, filha), ou seja, todos
aqueles que compartilham de uma mesma residência em tal microárea de saúde.

4. ANÁLISE DE DADOS
Este capítulo tem por objetivo analisar os dados que foram coletados anteriormente e, para tal,
foram criados painéis interativos no Power BI. Inicialmente, será feita uma análise mais
abrangente, evidenciando o panorama geral da amostra que foi coletada. Em seguida, será
feita uma análise mais aprofundada, relacionando as comorbidades e uso de medicações com
o restante dos dados, de modo a identificar alguma relação entre eles.
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4.1 CONSTRUÇÃO DO PAINEL NO POWER BI
Visando uma melhor organização dos dados, optou-se por criar um painel de indicadores com
seis abas, sendo:
a) Página inicial: interface interativa para facilitar a navegação.
b) Dados gerais: dados abrangentes relacionados ao total da amostra.
c) Microáreas: mapa da região com a distribuição de moradia das pessoas atendidas.
d) Comorbidades: gráfico das comorbidades da população com filtros interativos.
e) Prontuários: dados de um determinado paciente conforme o número do CNS.
f) Medicamentos: gráfico das medicações utilizadas com filtros interativos.

FIGURA 8 - Página inicial
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

Inicialmente, foi desenvolvido um conjunto de dashboards relacionados aos dados gerais da
população, tais como: total de pessoas atendidas, quantidade de famílias, média de idades,
escolaridade, características étnico-raciais, pessoas cadastradas por rua e idade. No que tange
a idade da população, os dados foram estratificados conforme o sexo (masculino e feminino) e
faixa etária (agrupados a cada 5 anos).
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FIGURA 9 - Dados gerais
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

Em seguida, elaborou-se um mapa geral da cidade com o intuito de evidenciar a localização
geográfica das pessoas que são atendidas pela microárea 16. Tal informação pode ser utilizada
para facilitar a disseminação uma campanha de saúde, por exemplo, visto que possibilita
identificar onde está a maior concentração de pessoas.

FIGURA 10 – Microáreas
FONTE: Elaboração própria (Power BI)
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Posteriormente, criou-se um painel específico para as comorbidades da população, sendo
possível filtrar por gênero, etnia e idade.

FIGURA 11 – Comorbidades
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

Em sequência, foi elaborado o painel “Prontuários”, que possibilita a visualização de todas as
informações que constam nos prontuários de cada cidadão a partir do código CNS. Porém,
visando preservar a identidade das pessoas, foram omitidos dados como RG, CPF, nome, etc.

FIGURA 12 – Prontuários
FONTE: Elaboração própria (Power BI)
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Por fim, criou-se um conjunto de gráficos no que tange aos medicamentos utilizados pela
população. Também é possível filtrar pelo gênero, etnia e idade.

FIGURA 13 - Medicamentos
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

Vale ressaltar que se trata de um painel totalmente interativo e que pode ser facilmente
modificado conforme a necessidade do usuário, possibilitando relacionar diversos aspectos
dependendo do tipo de informação que se quer analisar. Para permitir essa interação, foi
necessário criar algumas relações entre as planilhas de dados, conforme abaixo:

FIGURA 14 - Relações Power BI
FONTE: Elaboração própria (Power BI)
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4.2 ANÁLISE GERAL DOS DADOS
A média geral de idade da amostra gira em torno de 39,8 anos. Estratificando por sexo, tem-se
o valor da média de 41,57 anos para a mulheres e 38,06 anos para os homens. Nota-se que a
maior concentração da população masculina gira em tono dos 25 a 29 anos, ao passo que a
maior parcela da população feminina tem entre 40 e 44 anos. O gráfico abaixo mostra a
pirâmide etária da amostra, estratificada por sexo:

GRÁFICO 1 - Faixa etária por sexo
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

Quanto às características étnico-raciais da população da microárea 16 nota-se, pelo gráfico 2,
que há uma predominância de pessoas brancas, que representam cerca de 72,04% da amostra.
Uma parte (19,41%) se considera parda e uma pequena parcela se autodeclara negra (8,55%).
Não foi constatado a presença de outras etnias.
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GRÁFICO 2 - Características étnico raciais
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

O gráfico abaixo ilustra a distribuição da amostra por local de moradia. Todos os habitantes
analisados nessa pesquisa residem no bairro Santa Bárbara do Sapucaí, sendo que a maioria
mora na rua José da Costa Lisboa (38,82%). Uma parcela notória mora na rua Geraldo Félix
da Mota (27,63%) e o restante se divide entre as outras ruas do bairro.

GRÁFICO 3 - Pessoas cadastradas por rua
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

No que se refere a escolaridade, percebe-se pelo gráfico 4 que a maioria da amostra possui o
ensino fundamental incompleto (25,99%). Cerca de 12,83% possui o ensino médio completo,
sendo 28 pessoas pelo modo convencional e 11 pessoas com o ensino técnico agregado.
Apenas 3,62% possuem o ensino superior completo.
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GRÁFICO 4 - Escolaridade
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

4.3 ANÁLISE DAS COMORBIDADES
Das 304 pessoas analisadas, cerca de 126 (41,45%) apresentam algum tipo de comorbidade,
sendo as mais comuns hipertensão arterial, diabetes, tabagismo e saúde mental. O gráfico
abaixo ilustra as comorbidades presentes na população atendida pelo posto de saúde da
microárea 16:

GRÁFICO 5 - Comorbidades
FONTE: Elaboração própria (Power BI)
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Analisando as comorbidades em relação ao gênero, tem-se que 64 pessoas (50,79%) são do
sexo feminino e 62 (49,21%) do sexo masculino. Nota-se que há uma predominância de
hipertensão arterial (39 pessoas), tabagismo (19 pessoas) e diabetes (16 pessoas) nos homens.
Já nas mulheres, as comorbidades mais comuns são hipertensão arterial (38 pessoas), diabetes
(15 pessoas) e problemas de saúde mental (11 pessoas). Também é possível constatar que a
depressão apresenta uma incidência notoriamente maior no sexo feminino, sendo 7 mulheres
acometidas com essa doença contra apenas 3 homens. Vale ressaltar que uma única pessoa
pode ter uma ou mais comorbidades.
O tipo de comorbidade também varia em relação a idade do cidadão. Percebe-se, pela tabela
abaixo, que a presença de hipertensão arterial e diabetes é mais alta nas idades mais
avançadas. Além disso, a quantidade de comorbidades também aumenta conforme a idade da
população.
FAIXA ETÁRIA

COMORBIDADES (N° DE PESSOAS)

0 a 4 anos

Insuficiência renal (1)

5 a 9 anos

-

10 a 14 anos

Deficiência física (1) - Esquizofrenia (1) - Saúde mental (1)

15 a 19 anos

Ansiedade (1) - Depressão (1)

20 a 24 anos

Tabagista (1)

25 a 29 anos

Tabagista (4) - Etilista (2) - Hipertensão arterial (2) - Cardíaco (1) - Hipotireoidismo (1) - Não
medicoso (1) - Saúde mental (1)

30 a 34 anos

Deficiente físico (1) - Depressão (1) - Diabetes (1) - Etilista (1) - Hipertireoidismo (1) Insuficiência renal (1) - Lúpus (1) - Síndrome do pânico (1) - Tabagista (1)

35 a 39 anos

Tabagista (3) - Diabetes (1) - Hipertensão arterial (1) - Saúde mental (1)

40 a 44 anos

Etilista (3) - Hipertensão arterial (3) - Saúde mental (3) - Depressão (2) - Obesidade (2) Tabagista (2) - Deficiente físico (1) - Diabetes (1)

45 a 49 anos

Hipertensão arterial (5) - Obesidade (2) - Anemia (1) - Câncer (1) - Cardíaco (1) - Depressão (1) Etilista (1) - Síndrome do pânico (1) - Tabagista (1)

50 a 54 anos

Hipertensão arterial (4) - Tabagista (4) - Asma (1) - DPOC (1) - Saúde mental (1)

55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos

Hipertensão arterial (8) - Tabagista (4) - Diabetes (3) - Cardíaco (2) - Saúde mental (2) Depressão (1) - Etilista (1) - Varizes (1)
Hipertensão arterial (12) - Tabagista (5) - Cardíaco (3) - Diabetes (2) - AVC (1) - Insuficiência renal
(1) - Lúpus (1)
Hipertensão arterial (11) - Diabetes (5) - Depressão (3) - Cardíaco (2) - Saúde mental (2) - Câncer
de pele (1) - Tabagista (1)

70 a 74 anos

Hipertensão arterial (11) - Diabetes (9) - Câncer de próstata (2) - Saúde mental (2) - Cardíaco (1) DPOC (1) - Glaucoma (1) - Insuficiência renal (1)

75 a 79 anos

Hipertensão arterial (10) - Diabetes (5) - Saúde mental (4) - Cardíaco (2) - Deficiente físico (1) Depressão (1) - Tabagista (1)

80 anos ou +

Hipertensão arterial (8) - Diabetes (4) - AVC (1) - DPOC (1) - Tabagista (1)

TABELA 2 - Comorbidades
FONTE: Elaboração própria
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4.4 ANÁLISE DOS MEDICAMENTOS
Em relação a amostra analisada, nota-se que uma parcela de 33,22% (101 pessoas) utiliza
algum tipo de medicamento regularmente. No gráfico abaixo é possível identificar que as
medicações mais comuns são losartana, hidroclorotiazida e AAS, sendo os dois primeiros
remédios adequados para tratar problemas relacionados a pressão arterial e o último indicado
para febres, dores e inflamações. Salienta-se que os remédios utilizados por uma única pessoa
foram agrupados na coluna “outros”.

GRÁFICO 6 - Medicações
FONTE: Elaboração própria (Power BI)

Partindo para uma análise em torno do gênero, identifica-se que 46 pessoas (45,54%) são do
sexo masculino e 55 (54,46%) do sexo feminino. Os medicamentos mais comuns utilizados
pelas mulheres são losartana, sertralina (antidepressivo) e hidroclorotiazida. Já os homens são
comumente medicados com losartana, AAS e furosemida (utilizado para tratar problemas
cardíacos, hepáticos ou renais).
A tabela a seguir indica as medicações mais utilizadas em relação a faixa etária. Observa-se
que a utilização de losartana é mais incidente na população mais velha. Além disso, as faixas
etárias mais altas costumam utilizar mais medicações.
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FAIXA ETÁRIA

MEDICAMENTOS (N° DE PESSOAS)

0 a 4 anos

Cefalexina (1) - Montelucaste (1) - Neutrofer (1)

5 a 9 anos

-

10 a 14 anos

Bromazepam (1) - Risperidona (1)

15 a 19 anos

Clonazempam (1) - Sertralina (1)

20 a 24 anos

Bromazepam (1) - Enalapril (1) - Espironolactona (1) - Furosemida (1) - Haldol (1) - Losartana (1) - Puran
T4 (1) - Selozok (1) - Sinvastatina (1)
Puran T4 (2) - Aradois (1) - Azatioprina (1) - Captopril (1) - Furosemida (1) - Glifage (1) - Insulina (1) Pioglitazona (1) - Prednisona (1) - Reuquinol (1) - Sertralina (1)
Clonazempam (1) - Sertralina (1) - Metformina (1) - Sertralina (1)
Sertralina (3) - Clonazepam (2) - Haldol (2) - Hidroclorotiazida (2) - AAS (1) - Diazepam (1) - Furosemida
(1) - Losartana (1) - Metformina (1) - Puran T4 (1)
Losartana (6) - AAS (2) - Hidroclorotiazida (2) - Sertralina (2) - Sinvastatina (2) - Anlopino (1) Clonazepam (1) - Depakote (1) - Depoprovena (1) - Diltiazen (1) - Metformina (1) - Noripurum (1) Omeprazol (1) - Sustrate (1) - Vastarel (1)

25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70 a 74 anos

75 a 79 anos
80 anos ou +

Losartana (3) - Hidroclorotiazida (2) - AAS (1) - Beclometasona (1) - Celestamine (1) - Clonazepam (1) Espironolactona (1) - Hidralazina (1) - Mometasona (1) - Prednisona (1) - Sertralina (1) - Sinvastatina (1)
Losartana (4) - Metformina (3) - Sertralina (3) - Sinvastatina (3) - Enalapril (2) - Furosemida (2) Hidroclorotiazida (2) - Selozok (2) - Bromazepam (1) - Clonazepam (1) - Dersani (1) - Espironolactona (1)
- Puran T4 (1)
AAS (6) - Losartana (6) - Furosemida (4) - Sinvastatina (4) - Enalapril (3) - Espironolactona (3) Hidroclorotiazida (3) - Selozok (3) - Aradois (1) - Atenolol (1) - Azatioprina (1) - Diurix (1) - Fluoxetina (1)
- Gliclazida (1) - Glifage (1) - Hidralazina (1) - Pioglitsona (1) - Prednisona (1) - Puran T4 (1) - Reuquinol
(1)
Losartana (7) - AAS (5) - Metfomina (5) - Hidroclorotiazida (4) - Sertralina (4) - Clonazepam (3) Enalapril (2) - Espironolactona (2) - Furosemida (2) - Selizok (2) - Sinvastatina (2) - 5-fluorouracil (1) Clomipramina (1) - Diazepam (1) - Cordil (1) - Diovan (1) - Insulina (1) - Janúvia (1) - Somalgin (1) Vênula (1)
Hidroclorotiazida (7) - AAS (5) - Losartana (5) - Metformina (5) - Furosemida (3) - Puran T4 (3) Sinvastatina (3) - Atenolol (2) - Fosfoetanolamina (2) - Gliclazida (2) - Sertralina (2) - Aradois (1) Bicalutamida (1) - Bromazepam (1) - Clonazepam (1) - Duo-travatan (1) - Vitodisar (1) - Zart (1)
Losartana (6) - AAS (5) - Hidroclorotiazida (5) - Gliclazida (4) - Sertralina (4) - Clonazepam (3) Furosemida (3) - Bromazepam (2) - Cordil (2) - Puran T4 (2) - Enalapril (1) - Haldol (1) - Selozok (1) Sinvastatina (1)
Losartana (6) - Metformina (4) - AAS (3) - Hidroclorotiazida (3) - Furosemida (2) - Gliclazida (2) Hidralazina (2) - Alourinol (1) - Anlodipino (1) - Atenolol (1) - Duovent (1) - Enalapril (1) - Sinvastatina (1)

TABELA 3 - Medicações
FONTE: Elaboração própria
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5. CONCLUSÃO
O presente trabalho foi desenvolvido almejando a aplicação de Business Intelligence em
dados provenientes do e-SUS e de prontuários físicos de pacientes da microárea 16 de uma
Unidade Básica de Saúde de uma cidade sul mineira. Como estudo de caso, foi construído
um banco de dados e posteriormente desenvolvida aplicação utilizando o software Power
BI.
Devido a enorme demanda, percebeu-se que os órgãos pertinentes à saúde pública devem
investir em tecnologia da informação visando apoio no processo de tomada de decisão,
desenvolvendo assim suas atividades de forma mais eficiente e eficaz. Tal investimento é
útil e poderá otimizar o atendimento de tais órgãos a seus usuários e com isso reduzir
notoriamente o número de reclamações e filas de espera, por exemplo.
Munidos de ferramentas computacionais, foram gerados dados de granularidade fina, estes
foram analisados com o auxílio de ferramenta para analisar dados baseada em Business
Intelligence. Tal técnica, empregada frequentemente em empresas privadas, também é
extremamente promissora quando falamos em instituições públicas, especialmente órgãos
pertinentes à área da saúde, uma vez que permite a equipe de gestão a tomada de decisões
mais assertivas em curto período de tempo.
Além da criação de mecanismos de tecnologia da informação úteis para secretaria de saúde
da cidade em questão, foi possível a nós, graduandos, contato direto com problemas sociais
reais, vividos pelos pacientes do sistema de saúde brasileiro.
O objetivo geral desse trabalho foi evidenciar os benefícios do uso da ferramenta Business
Inteligence para tomada de decisões na unidade da saúde em questão. É importante interar
que as técnicas direcionadas a consulta ao banco de dados se mostraram eficientes,
possibilitando a criação de relatórios completos em um curto período de tempo. Assim, os
resultados foram animadores, levando em consideração que diminuiu drasticamente o tempo
levado para se produzir relatórios de cunho estatístico para a secretaria de saúde da cidade.
Além da criação de relatórios para tomada de decisão, foi possível extrair conhecimento do
banco de dados em análise, entender quais comorbidades são mais frequentes de acordo
com idade, sexo e afins, dessa forma, foi possível dar sugestões de melhoria, tais como:
atualização semestral do banco de dados a fim de obter informações confiáveis, requisitar
medicamentos de acordo com a necessidade da demanda, disponibilizar equipe de
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profissionais especializados de acordo com as doenças mais recorrentes, sendo assim, os
objetivos específicos foram alcançados.
Com a implantação do Power BI foi possível identificar o perfil da população atendida pela
microárea 16 e relacionar os dados para obter informações, proporcionando interação e
agilidade para a tomada de decisões. A aplicação do Power BI no setor de saúde
proporcionou diversas vantagens, dentre elas: melhoria na qualidade das informações,
acompanhamento inteligente do cenário e apoio aos gestores para a tomada de decisão,
visando atender de forma mais eficiente às necessidades da população. Com isso,
campanhas de prevenção foram melhor direcionadas a locais mais necessitados, por
exemplo. Todavia, é importante salientar que outro trabalho futuro que poderá ser
desenvolvido é um estudo mais aprofundado do Business Intelligence e do Power BI em tal
órgão de saúde, uma vez que ainda não foi possível conclusão precisa dos benefícios reais
que tal aplicação pode trazer a esta unidade, uma vez que estes se darão a longo prazo.
Ressalta-se que o Power BI pode ser utilizado facilmente por indivíduos sem conhecimento
algum no que tange a banco e dados e técnicas para sua análise. Tal fato foi uma das
preocupações por conta da grande maioria dos funcionários da unidade de saúde não
possuírem conhecimento técnico a respeito do tema.
As dificuldades encontradas na elaboração do trabalho foram pertinentes à compreensão do
funcionamento da secretaria de saúde e da unidade básica de saúde como um todo, sendo
necessárias diversas conversas e visitas com os funcionários dos dados órgãos. Assim, os
colaboradores da unidade de saúde e da secretaria de saúde foram indispensáveis para a
elaboração da aplicação. Outra dificuldade a ser ressaltada foi no processo de extração de
dados, uma vez que em muitos casos o e-SUS se encontrava extremamente desatualizado, e
a coleta de dados de prontuários físicos se mostrou braçal e complexa pelo fato de não
dominarmos termos técnicos empregados na área.
Por fim, tem-se que, apesar do trabalho ter sido elaborado para ser aplicado em toda
secretaria e unidade de saúde da cidade em questão, a problemática principal atacada foi o
cenário atual de saúde de pacientes da microárea 16. Tal microárea é uma das maiores da
cidade (180 famílias e 521 indivíduos) e consequentemente há enorme demanda por amparo
médico, medicações, exame e insumos. Dessa forma, há grande necessidade de construção
de ferramenta que fomente a tomada de decisão de maneira mais ágil e assertiva.
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GLOSSÁRIO
Big Data: Trata-se de um termo muito utilizado com a finalidade de referir-se a conjuntos grandes e
complexos de dados, que aplicativos direcionados ao processamento tradicional de dados não
conseguem processar.
BI - Business Intelligence: A denominada inteligência de negócios se relaciona aos processos de
reunir, organizar, analisar, monitorar e compartilhar informações que fomentam a gestão de
um negócio.
BPM - Business Process Management: Consiste na gestão de processos de negócio. Tal gestão é
realizada com base em uma visão geral e sistêmica da empresa, sendo fundamentada em uma
definição de parâmetros, controle, monitoramento, e também adaptação visando a melhoria contínua
de um dado processo. Também é um objetivo do BPM a automação dos processos.

Dashboards: Painéis que centralizam informações fundamentais para a organização. Com isso,
maximizam o entendimento do cenário da organização em tempo real e tomar decisões de forma
assertiva, visto que são baseadas em informações reais ocorridas em tempo real.

Data Warehouse: É utilizado no processo de armazenagem de informações relacionadas a uma
instituição de forma consolidada em um banco de dados.

Data Mining: A mineração de dados é o processo de exploração de quantidades massivas de dados
visando encontrar padrões, como por exemplo, sequencia temporal, regras de associação, objetivando
a detecção de relações entre variáveis, procurando detectar dessa forma subconjuntos de dados.

Firewall: Consiste em um dispositivo de uma dada rede de computadores que apresenta como
objetivo a aplicação de uma política direcionada a segurança de um ponto da rede.

OLAP – On-Line Analytical Processing: Software no qual a tecnologia de construção possibilita aos
gerentes, analistas de negócios e executivos visualizar e analisar dados da corporação de maneira mais
rápida, precisa e interativa.
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Sistema de Informação Executiva: Solução informática que permite a disponibilização de
informações da corporação e informações estratégicas, de modo que os decisores possam analisar
dados de maneira mais assertiva.

Sistema de Informação de Gestão: Sistema de informação utilizado em uma organização de maneira
interna. É uma rede de canais direcionados a comunicação dentro de uma empresa.

Power BI: Lançado em 24 de julho de 2015, consiste em um serviço direcionado a analisar negócios
criado pela Microsoft. Este fornece recursos de Business Intelligence de uma forma interativa e
apresenta interface para criação de dashboards e relatórios de forma mais simples.
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APÊNDICE I – DADOS COLETADOS

CÓD. CNS

FAMÍLIA

A0000001

015

A0000002

015

A0000003

109

A0000004

109

A0000005

109

A0000006

109

A0000007

109

A0000008

035

A0000009

035

A0000010

035

A0000011

125

A0000012

125

A0000013

047

A0000014

047

A0000015

047

A0000016

119

A0000017

119

A0000018

119

A0000019

119

A0000020

119

A0000021

119

A0000022

122

A0000023

122

ESCOLARIDADE
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Não estuda –
Frequenta
Creche
Não estuda –
Frequenta
Creche

DATA
NASC.

SEXO

COR /
ETNIA

COMORBIDADES

MEDICAÇÕES

ENDEREÇO

05/01/1982

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

14/01/2003

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

10/12/1941

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
Cardíaca; SM

Losartana; Cordil;
Sertralina; Clonazepam

José da Costa
Lisboa

08/03/1980

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

06/04/1988

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

15/07/2018

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

14/06/2017

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

16/08/1996

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

17/04/1994

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

31/07/2016

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

09/03/1962

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

29/04/1986

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

30/09/1988

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

20/01/1981

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

28/03/2011

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

07/09/1970

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

13/06/1967

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

01/04/1995

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

29/04/1992

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Ensino médio EJA

17/04/1997

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Não estuda

14/10/2019

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

20/09/1939

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes; AVC

Losartana;
Metformina.

José da Costa
Lisboa

24/10/1935

Masculino

Parda

Hipertensão arterial;

Losartana

José da Costa

Ensino médio EJA
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Classe de
alfabetização
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino superior
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
incompleto
Ensino médio
técnico científico

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino

José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
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fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
A0000024

122

Não alfabetizado
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)

A0000025

066

A0000026

066

A0000027

066

A0000028

066

A0000029

066

A0000030

066

A0000031

066

A0000032

052

A0000033

052

A0000034

052

A0000035

062

A0000036

026

A0000037

026

A0000038

026

A0000039

026

A0000040

085

A0000041

094

A0000042

110

A0000043

110

A0000044

110

A0000045

110

Não estuda

106

Ensino médio
técnico científico

A0000046

Ensino médio EJA
Não estuda –
Frequenta
Creche
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
completo

Tabagista

Lisbo

24/10/1981

Feminino

Parda

SM

Sertralina;
Clonazepam.

José da Costa
Lisboa

15/01/1977

Feminino

Branca

Tabagismo

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

02/06/1970

Masculino

Branca

TAB

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

10/10/2004

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

15/03/1997

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

19/08/1996

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

29/06/2017

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

31/12/1957

Feminino

Branca

Hipertensão arterial,
TAB

Losartana; AAS

Geraldo Félix da
Mota

06/05/1979

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

04/06/2012

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

09/07/1981

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

22/03/1978

Feminino

Parda

Obesidade

Não declarado

José da Costa
Lisboa

28/07/1955

Feminino

Branca

Hipertensão arterial.

Losartana.

Geraldo Félix da
Mota

30/12/1976

Masculino

Parda

Hipertensão arterial,
diabetes.

Hidroclorotiazida;
Metformina; AAS.

Geraldo Félix da
Mota

10/02/1984

Masculino

Parda

Hipertensão arterial,
diabetes.

Losartana;
Metformina.

Geraldo Félix da
Mota

11/10/1953

Masculino

Parda

Diabetes.

Metformina; AAS

Geraldo Félix da
Mota

07/09/1962

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

06/09/1935

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
diabetes.

Losartana;
Hidroclorotiazida;
Metformina; AAS

Margarida
Alcântara

21/07/1945

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
SM.

23/04/1942

Masculino

Parda

Hipertensão arterial;
Diabetes, SM.

08/01/1988

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

28/09/2010

Feminino

Parda

Def. Físico; SM

Bromazepam;

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes; Cardíaca.

PuranT4;
Hidroclorotiazida;

17/08/1946

Feminino

Losartana;
Hidroclorotiazida;
Bromazepam;
Sertralina.
Losartana;
Hidroclorotiazida;
Furosemida;
Bromazepam; AAS.

José da Costa
Lisboa

José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
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Atenolol; Zart;
Vitodisar; Sinvastatina.
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
técnico científico

21/04/1948

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes.

Losartana;
Hidrocloritiazida;
Atenolol; Sinvastatina.

José da Costa
Lisboa

03/04/1950

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes.

Losartana;
Metformina;
Sinvastatina; AAS.

Geraldo Félix da
Mota

19/05/1950

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes.

Losartana;
Metformina; AAS.

Geraldo Félix da
Mota

24/06/1993

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

Não alfabetizado

03/12/1960

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
TAB; Cardíaco.

060

Ensino médio
técnico científico

19/11/1954

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
SM.

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Espironolactona;
Sinvastatina.
Losartana; AAS;
Clonazepam.

A0000053

019

Ensino médio EJA

30/01/1978

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000054

019

Ensino médio
completo

17/09/1986

Feminino

Branca

Hipertireoidismo.

PuranT4.

A0000055

019

Não estuda

15/07/2017

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

010

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)

Losartana;
Hidroclorotiazida;
Sinvastatina;
Clonazepam ;
Sertralina.

José da Costa
Lisboa

A0000047

155

A0000048

054

A0000049

054

A0000050

054

A0000051

111

A0000052

A0000056

A0000057

010

A0000058

036

A0000059

036

A0000060

036

A0000061

036

A0000062

172

A0000063

135

A0000064

123

A0000065

123

A0000066

123

A0000067

014

A0000068

121

A0000069

065

A0000070

065

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Não informado
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino superior
completo
Ensino superior
completo
Ensino médio
técnico científico
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série

José da Costa
Lisboa
Geraldo Félix da
Mota
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa

21/06/1966

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
SM.

07/01/1944

Masculino

Preta

Hipertensão arterial;
Cardíaco

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Sinvastatina.

José da Costa
Lisboa

15/07/1986

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

20/05/2009

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

27/09/2010

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

20/11/1988

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

23/11/1978

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

10/11/1970

Feminino

Preta

Hipertensão arterial.

Losartana;
Sinvastatina.

José da Costa
Lisboa

10/11/1970

Feminino

Branca

Hipertensão arterial.

Losartana;
Hidroclorotiazida.

José da Costa
Lisboa

10/11/1970

Masculino

Branca

Hipertensão arterial.

Losartana;
Hidroclorotiazida,
Sinvastatina; AAS.

José da Costa
Lisboa

07/11/1995

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

18/04/1989

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

29/06/1971

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

15/04/1973

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

25/09/2002

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

José da Costa
Lisboa
Sebastião
Sobrinho Mota
José da Costa
Lisboa

51

completo)
25/09/2000

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

02/01/2004

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

03/11/2000

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

12/07/1968

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

01/02/1977

Masculino

Parda

Def. Físico;
Hipertensão arterial.

Puran T4; Losartana;
Furosemida.

José da Costa
Lisboa

10/10/1980

Feminino

Branca

Etilista

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

13/06/2006

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

05/12/1971

Masculino

Branca

Etilista

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

30/12/1959

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
TAB

Losartana;
Hidroclorotiazida,
Sinvastatina; AAS;
Fluoxetina.

Margarida
Alcântara

28/06/1955

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
TAB

Hidroclorotiazida,
Clomipramina; AAS.

Margarida
Alcântara

14/11/1994

Masculino

Branca

TAB; Etilista.

Não declarado

Margarida
Alcântara

07/06/1983

Masculino

Branca

TAB.

Não declarado

Margarida
Alcântara

Ensino médio EJA

07/03/1993

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

032

Não estuda

13/01/2020

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000085

032

Ensino médio
completo

02/02/1988

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000086

001

Ensino médio EJA

19/07/1979

Feminino

Parda

SM.

Haldol; Clonazepam

A0000087

001

Não estuda –
Frequenta
Creche

21/05/2017

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

Inácio Eufrásio
de Carvalho

A0000088

001

Ensino médio EJA

08/11/2001

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

Inácio Eufrásio
de Carvalho

A0000089

142

Ensino médio EJA

19/04/1963

Feminino

Branca

Hipertensão arterial .

Losartana;
Sinvastatina;
Sertralina.

José da Costa
Lisboa

A0000090

142

13/10/2011

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

A0000091

031

21/02/1994

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

A0000092

031

Não estuda

29/07/2019

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

A0000093

031

Ensino médio EJA

22/08/1993

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

10/04/1992

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

25/09/1990

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000071

065

A0000072

065

A0000073

065

A0000074

065

A0000075

065

A0000076

049

A0000077

049

A0000078

049

A0000079

002

A0000080

002

A0000081

002

A0000082

002

A0000083

032

A0000084

Ensino médio EJA
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental EJA
(5º a 8º)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)

Ensino médio
completo
Ensino médio
completo

A0000094

063

A0000095

063

A0000096

063

Não estuda

25/04/2017

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000097

005

Ensino superior
completo

07/01/1979

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício
Benedito
Maurício
Benedito
Maurício
Inácio Eufrásio
de Carvalho

José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
Geraldo Félix da
Mota
Geraldo Félix da
Mota
Geraldo Félix da
Mota
José da Costa
Lisboa
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A0000098

005

A0000099

005

A0000100

005

A0000101

161

A0000102

161

A0000103

079

A0000104

079

A0000105

079

A0000106

164

A0000107

003

A0000108

003

A0000109

003

A0000110

115

A0000111

115

A0000112

011

A0000113

070

A0000114

013

A0000115

075

A0000116

117

A0000117

117

A0000118

124

A0000119

124

A0000120

156

A0000121

156

A0000122

156

Ensino superior
completo
Ensino médio
incompleto
Ensino médio EJA

Ensino médio
completo

Ensino médio
técnico científico
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Não estuda
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino superior
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental EJA
(5º a 8º)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio

José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa

29/05/2001

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

04/02/2003

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

31/05/1975

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

28/05/1973

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
CA; Cardíaca.

Omeprazol; Depakote;
Losartana; Anlopino;
Diltiazen; Sustrate;
Sertralina;
Depoprovena; AAS;
Vastarel.

05/10/1995

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

24/04/1987

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

13/10/2019

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

19/06/1979

Masculino

Branca

Etilista

Não declarado

Benedito
Maurício

19/11/1983

Feminino

Branca

TAB.

Não declarado

José da Costa
Lisboa

10/08/1990

Feminino

Parda

Insuficiência Renal.

Aradois; Captopril;
Furosemida.

José da Costa
Lisboa

08/02/2012

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

22/08/1989

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

05/04/1982

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

18/04/2012

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

07/12/1978

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

08/06/1954

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
Depressão .

27/10/1944

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes; Depressão .

03/12/1953

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes .

Losartana;
Hidroclorotiazida;
Metformina.

José da Costa
Lisboa

02/10/1953

Feminino

Preta

SM.

Clonazepam;
Sertralina.

José da Costa
Lisboa

27/09/1994

Masculino

Preta

Tabagista; etilista

Não declarado

José da Costa
Lisboa

11/07/1950

Feminino

Parda

Diabetes; Glaucoma.

Gliclazida; AAS; DuoTravatan.

José da Costa
Lisboa

05/12/1946

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes

Metformia;
Hidroclorotiazida;
PuranT4.

José da Costa
Lisboa

13/11/1980

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

04/11/2013

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

01/03/2002

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

José da Costa

Losartana;
Hidroclorotiazida;
Clonazepam;
Sertralina.
Losartana; Gliclazida;
PuranT4; AAS;
Clonazepam;
Sertralina.

Sebastião
Sobrinho Mota

Sebastião
Sobrinho Mota
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A0000123

156

A0000124

012

A0000125

012

A0000126

020

A0000127

020

A0000128

020

A0000129

020

A0000130

138

A0000131

138

A0000132

138

A0000133

138

A0000134

091

A0000135

091

A0000136

091

A0000137

046

A0000138

046

A0000139

157

A0000140

157

A0000141

157

A0000142

029

A0000143

183

A0000144

183

A0000145

130

A0000146

A0000147

técnico científico
Ensino médio
completo
Ensino superior
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Classe de
alfabetização
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)

Lisboa
José da Costa
Lisboa
Antônio Mário
Figueiredo

12/11/1978

Masculino

Parda

OB.

Não declarado

27/10/1977

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

30/08/1965

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Antônio Mário
Figueiredo

17/02/1987

Feminino

Branca

Lúpus; Diabetes.

PuranT4; Pioglitazona;
Prednisona;
Azatioprina; Glifage;
Reuquinol; Insulina.

Sebastião
Sobrinho Mota

18/11/2015

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

20/06/2006

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

27/06/1984

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

12/01/1970

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

03/03/2008

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

06/11/1966

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

24/02/1940

Feminino

Parda

Hipertensão arterial.

Losartana;
Hidroclorotiazida.

José da Costa
Lisboa

17/11/1960

Feminino

Parda

SM.

Bromazepam;
Sertralina.

Margarida
Alcântara

22/05/1992

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Margarida
Alcântara

18/03/1948

Masculino

Branca

Câncer de próstata.

Fosfoetanolamina.

Margarida
Alcântara

10/12/1971

Feminino

Branca

Anemia.

Noripurum.

Geraldo Félix da
Mota

05/07/1963

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

26/06/1978

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

10/01/1958

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

08/09/1956

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

22/04/1942

Masculino

Branca

Hipertensão arterial.

Hidroclorotiazida; AAS.

Estrada do
Açudinho

20/08/1988

Feminino

Branca

Def. Físico.

Não declarado

José da Costa
Lisboa

02/04/1973

Masculino

Branca

OB.

Não declarado

José da Costa
Lisboa

Não alfabetizado

18/06/1943

Masculino

Branca

Def. Físico;
Hipertensão arterial;
Diabetes; Tabagista .

Losartana; Gliclazida;
AAS; Purant4.

Geraldo Félix da
Mota

084

Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)

17/10/1963

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

178

Não alfabetizado

12/04/1947

Masculino

Branca

Câncer de próstata;
Hipertensão arterial.

Fosfoetanolamina;
Bicalutamida;

Sebastião
Sobrinho Mota

Não alfabetizado
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino superior
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino superior
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
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hidroclorotiazida.
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino médio
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio
completo
Ensino médio
incompleto

22/09/1954

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes.

Diovan; Metformina;
Somalgin; Janúvia;
Vênula.

Geraldo Félix da
Mota

25/06/1968

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

13/10/1993

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

06/05/1963

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

01/10/1980

Feminino

Branca

Tabagista.

Não declarado

José da Costa
Lisboa

20/08/2006

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

07/07/2004

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

19/01/1975

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

16/08/1978

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

20/03/1997

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

17/05/2001

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

18/02/1988

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

01/02/1984

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

22/11/2012

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

08/11/2005

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

06/10/1959

Masculino

Preta

Insuficiência renal;
Hipertensão arterial.

Hidroclorotiazida;
Losartana; AAS;
Furosemida; Diurix;
Aradois.

Geraldo Félix da
Mota

24/08/1995

Masculino

Preta

10/10/1989

Feminino

Branca

Não estuda

12/03/2019

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

009

Ensino médio
incompleto

23/12/1981

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

A0000168

139

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)

02/12/1954

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Cardíaca.

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Espironolactona;
Sinvastatina; Cordil;
AAS.

A0000169

139

Ensino médio EJA

17/03/1986

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000170

139

Não alfabetizado

10/08/1976

Masculino

Branca

SM.

Haldol.

A0000171

139

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)

25/06/1944

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes.

Hidroclorotiazida;
Gliclazida.

Margarida
Alcântara

A0000172

143

Não informado

27/05/1966

Feminino

Branca

Tabagista;
Hipertensão arterial.

Losartana;
Espironolactona; AAS.

Inácio Eufrásio
de Carvalho

A0000173

102

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)

09/07/1964

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes

Losartana;
Metformina

Margarida
Alcântara

A0000148

077

A0000149

126

A0000150

149

A0000151

017

A0000152

149

A0000153

149

A0000154

149

A0000155

149

A0000156

083

A0000157

083

A0000158

083

A0000159

083

A0000160

151

A0000161

151

A0000162

151

A0000163

151

A0000164

151

A0000165

009

A0000166

009

A0000167

Hipertensão arterial;
Hipotireoidismo.
Depressão; Síndrome
do pânico

Losartana; PuranT4.
Clonazepam;
Sertralina.

José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
Geraldo Félix da
Mota
Geraldo Félix da
Mota
Geraldo Félix da
Mota

Geraldo Félix da
Mota
Inácio Eufrásio
de Carvalho
Inácio Eufrásio
de Carvalho
Inácio Eufrásio
de Carvalho
Margarida
Alcântara
Margarida
Alcântara
Margarida
Alcântara
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A0000174

102

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)

A0000175

102

Ensino médio EJA

A0000176

004

A0000177

004

A0000178

169

A0000179

008

A0000180

044

A0000181

044

A0000182

153

A0000183

153

A0000184

150

A0000185

150

A0000186

150

A0000187

141

A0000188

141

A0000189

146

A0000190

140

A0000191

140

A0000192

028

A0000193

028

A0000194

028

A0000195

055

Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio
técnico científico
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio EJA
Ensino
fundamental EJA
(5º a 8º)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Não alfabetizado
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
técnico científico
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)

Branca

Hipertensão arterial;
Diabetes; Cardíaco;
AVC; Tabagista

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Espironolactona;
Sinvastatina;
Gliclazida; AAS

Margarida
Alcântara

Masculino

Branca

Tabagista

Não declarado

Margarida
Alcântara

23/06/1974

Feminino

Branca

Obesidade

Losartana;
Metformina

Inácio Eufrásio
de Carvalho

20/08/1965

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Cardíaco

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Sinvastatina

Inácio Eufrásio
de Carvalho

28/11/1975

Feminino

Branca

Depressão

Sertralina

Sebastião
Sobrinho Mota

01/09/1964

Masculino

Parda

Etilista; Tabagista

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

19/03/1950

Feminino

Branca

SM; Hipertensão
arterial

Bromazepam;
Sertralina;
Hidroclorotiazida

Geraldo Félix da
Mota

03/10/1948

Masculino

Branca

SM; Hipertensão
arterial; Diabetes

Clonazepam;
Sertralina; Losartana;
Metformina

Geraldo Félix da
Mota

06/06/1967

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

08/12/1967

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

26/07/1964

Feminino

Parda

Hipertensão arterial;
Diabetes; Varizes

Hidroclorotiazida;
PuranT4; Metformina;
Dersani

Sebastião
Sobrinho Mota

17/01/1996

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

28/11/1998

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

26/01/1957

Feminino

Branca

Hipertensão arterial

Hidroclorotiazida

Sebastião
Sobrinho Mota

08/03/1978

Masculino

Parda

Etilista; Depressão;
Hipertensão arterial

Hidroclorotiazida;
Sertralina; Diazepam

Sebastião
Sobrinho Mota

28/04/1950

Masculino

Parda

Hipertensão arterial;
Diabetes; Insuficiência
renal

Hidroclorotiazida;
AAS; Furosemida;
Aradois; Gliclazida

Geraldo Félix da
Mota

08/08/1943

Feminino

Branca

Hipertensão arterial,
Diabetes

04/03/1950

Masculino

Branca

Hipertensão arterial,
DPOC

06/09/1962

Feminino

Parda

SM, Hipertensão
arterial

Losartana;
Clonazepam

Geraldo Félix da
Mota

15/06/1951

Masculino

Branca

Hipertensão arterial;
Depressão

Losartana; Sertralina;
AAS

Geraldo Félix da
Mota

19/09/1997

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

25/03/1956

Feminino

Branca

Hipertensão arterial

Losartana; AAS

Geraldo Félix da
Mota

22/08/1957

Masculino

06/07/1995

Hidroclorotiazida;
Losartana; AAS;
Furosemida; Cordil;
Gliclazida
Losartana; AAS;
PuranT4; Furosemida;
Duovent

Geraldo Félix da
Mota
Geraldo Félix da
Mota

56

A0000196

055

A0000197

098

A0000198

098

A0000199

007

A0000200

007

A0000201

007

A0000202

073

A0000203

073

A0000204

073

A0000205

073

A0000206

038

A0000207

038

A0000208

038

A0000209

033

A0000210

033

A0000211

160

A0000212

160

A0000213

128

A0000214

128

A0000215

128

A0000216

073

A0000217

073

A0000218

073

A0000219

073

Ensino médio EJA
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental EJA
(5º a 8º)
Não estuda –
Frequenta
Creche
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio EJA
Não estuda –
Frequenta
Creche
Ensino
fundamental EJA
(5º a 8º)
Classe de
alfabetização
Não estuda
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino

06/04/1992

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

29/02/1968

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

12/05/1929

Feminino

Branca

Hipertensão arterial;
DPOC

Losartana;
Hidroclorotiazida; AAS;
Duovent

Geraldo Félix da
Mota

25/06/1972

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Espironolactona;
Sinvastatina, Haldol,
Bromazepam

Geraldo Félix da
Mota

13/11/1993

Masculino

Parda

Saúde mental;
Cardíaco; Hipertensão
arterial

03/07/1971

Masculino

Parda

Hipertensão arterial

Losartana

Geraldo Félix da
Mota

31/01/1995

Feminino

Parda

Não medicoso;

Não declarado

Benedito
Maurício

19/06/2018

Masculino

Branca

Insuficiência renal

Montelucaste,
Cefalexina, Neutrofer

Benedito
Maurício

05/05/1983

Masculino

Parda

Tabagista

Não declarado

Benedito
Maurício

20/12/2011

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

17/05/1973

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

03/04/2007

Masculino

Branca

Esquizofrenia

Risperidona

Geraldo Félix da
Mota

26/08/2005

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

05/10/1965

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

15/06/1960

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

04/09/1988

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

Francisco Félix de
Alcântara

26/01/2017

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

Francisco Félix de
Alcântara

03/11/1989

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

21/09/2016

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

25/03/2019

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

26/01/1981

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

19/12/2003

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

20/11/2009

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

21/01/1978

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito

Sebastião
Sobrinho Mota
Sebastião
Sobrinho Mota
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A0000220

006

A0000221

006

A0000222

027

A0000223

087

A0000224

099

A0000225

099

A0000226

099

A0000227

133

A0000228

129

A0000229

064

A0000230

064

A0000231

064

A0000232

170

A0000233

170

A0000234

170

A0000235

145

A0000236

145

A0000237

145

A0000238

074

A0000239

074

A0000240

074

A0000241

152

A0000242

152

fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino médio EJA
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino médio EJA
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino superior
incompleto

Maurício

31/08/1946

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

12/04/1936

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

03/10/1968

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Inácio Eufrásio
de Carvalho

02/12/1969

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

24/12/1979

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

10/02/2012

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

10/02/2012

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

22/04/1977

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

Enalapril; Losartana;
Metformina; Selozok;
Furosemida;
Espironolactona;
Sinvastatina; Insulina

José da Costa
Lisboa

José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa

03/01/1954

Feminino

Preta

Hipertensão arterial,
diabetes, cardíaca

03/09/1971

Feminino

Parda

Tabagista

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

14/08/1965

Masculino

Branca

Tabagista, Diabético

Metformina

Geraldo Félix da
Mota

26/02/2005

Masculino

Parda

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

19/03/1970

Feminino

Branca

Tabagista

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

15/03/2005

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

25/10/1995

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

22/09/1970

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

26/10/2000

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

06/05/1963

Masculino

Branca

Tabagista

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

26/10/1958

Feminino

Branca

Hipertensão arterial

Atenolol; Hidralazina

Benedito
Maurício

24/11/1957

Masculino

Branca

Tabagista,
hipertensão arterial,
cardíaco

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Espironolactona;
Sinvastatina

Benedito
Maurício

24/01/1994

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Benedito
Maurício

13/04/1952

Feminino

Branca

Câncer de pele,
depressão

Sertralina; Diazepam;
5-fluorouracil

Margarida
Alcântara

12/09/1984

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Margarida
Alcântara

Sebastião
Sobrinho Mota
Sebastião
Sobrinho Mota

58

Geraldo Félix da
Mota
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa

A0000243

061

Ensino médio EJA

13/01/1996

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000244

154

Ensino médio EJA

23/05/1967

Feminino

Branca

Hipertensão arterial

Hidralazina

06/12/1994

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

14/03/1962

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

05/06/1956

Feminino

Branca

Hipertensão arterial

Losartana

Benedito
Maurício

22/10/1953

Masculino

Branca

Hipertensão arterial

Hidroclorotiazida

Benedito
Maurício

17/05/1997

Masculino

Branca

Tabagista

Não declarado

Benedito
Maurício

23/01/1944

Masculino

Branca

Hipertensão arterial,
SM (saúde mental)

Haldol, Clonazepam,
Sertralina

Sebastiana
Gomes de
Alcântara

26/10/1978

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

03/06/2014

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

24/11/1967

Feminino

Branca

Tabagista,
hipertensão arterial

Losartana

José da Costa
Lisboa

18/07/1990

Masculino

Branca

Tabagista, etilista

Não declarado

José da Costa
Lisboa

02/12/1974

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

11/06/2012

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

19/06/2009

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

12/09/1968

Masculino

Branca

dpoc

Celestamine,
Predmisona

Geraldo Félix da
Mota

28/03/1982

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

09/04/2003

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

24/04/2006

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

13/12/1976

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

02/05/1983

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

15/02/2011

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

22/01/1984

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

23/06/1953

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

08/06/1928

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

A0000245

154

A0000246

154

A0000247

078

A0000248

078

A0000249

078

A0000250

090

A0000251

175

A0000252

175

A0000253

096

A0000254

096

A0000255

069

A0000256

069

A0000257

069

A0000258

069

A0000259

093

A0000260

093

A0000261

093

A0000262

093

A0000263

166

A0000264

166

A0000265

166

A0000266

159

A0000267

159

Ensino médio
completo
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino superior
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino médio
incompleto
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino médio EJA
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)

Geraldo Félix da
Mota
Geraldo Félix da
Mota

José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa

59

A0000268

088

Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)

A0000269

180

Ensino médio
técnico científico

A0000270

182

A0000271

182

A0000272

105

A0000273

105

A0000274

105

A0000275

080

A0000276

080

A0000277

080

A0000278

080

A0000279

080

A0000280

022

A0000281

022

A0000282

022

A0000283

022

A0000284

057

A0000285

057

A0000286

057

A0000287

057

A0000288

101

A0000289

101

A0000290

173

A0000291

173

A0000292

173

Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino médio
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Classe de
alfabetização
Ensino médio
completo
Não estuda –
Frequenta
Creche
Classe de
alfabetização
Ensino médio
técnico científico
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino superior
completo
Ensino médio
incompleto
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)

Branca

Tabagista;
hipertensão arterial;
cardíaco

Enalapril; Selozok;
Furosemida;
Espironolactona;
Sinvastatina, AAS

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

06/10/1978

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

27/12/2008

Feminino

Parda

Não declarado

Não declarado

Sebastião
Sobrinho Mota

07/05/1977

Feminino

Branca

Saúde mental

Clonazepam,
Sertralina

José da Costa
Lisboa

22/04/2008

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

28/06/1956

Masculino

Branca

Hipertensão arterial

Losartana

José da Costa
Lisboa

24/08/1970

Feminino

Branca

Hipertensão arterial,
asma

Beclometasona,
mometasona,
hidroclorotiazida

Benedito
Maurício

05/01/2004

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

18/09/1997

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

22/10/1965

Masculino

Branca

Hipertensão arterial

Não declarado

20/11/2014

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

05/04/1993

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

28/06/2019

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

21/08/2014

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

13/05/1994

Masculino

Preta

Não declarado

Não declarado

29/07/1965

Feminino

Parda

Depressão

Sertralina

03/12/1992

Masculino

Branca

Tabagista

Não declarado

25/08/2003

Masculino

Branca

Depressão, ansiedade

Sertralina,
Clonazepam

07/01/1956

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

03/07/1971

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

José da Costa
Lisboa

24/10/1970

Feminino

Parda

Depressão, síndrome
do pânico

Clonazepam,
Sertralina

José da Costa
Lisboa

28/02/1983

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

20/12/2013

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

24/03/2011

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

Geraldo Félix da
Mota

30/09/1956

Masculino

11/12/1991

Margarida
Alcântara
Sebastiana
Gomes de
Alcântara
Sebastião
Sobrinho Mota

Benedito
Maurício
Benedito
Maurício
Benedito
Maurício
Benedito
Maurício
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa
José da Costa
Lisboa

60

A0000293

173

Ensino
fundamental (5º
a 8º série
incompleto)

A0000294

056

Não alfabetizado

A0000295

162

A0000296

042

A0000297

042

A0000298

120

A0000299

120

A0000300

177

A0000301

177

A0000302

103

A0000303

081

A0000304

081

Ensino médio
completo
Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)
Ensino médio
completo
Classe de
alfabetização
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
incompleto)

Não alfabetizado

Ensino
fundamental (5º
a 8º série
completo)
Ensino
fundamental (1º
a 4º série
completo)

Geraldo Félix da
Mota

10/03/1968

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

27/07/1939

Feminino

Branca

Diabetes,
hipertensão arterial

Metformina,
gliclazida, hidralazina

10/03/1965

Feminino

Branca

Não declarado

Não declarado

29/08/1959

Feminino

Branca

Hipertensão arterial,
Lúpus, diabetes

PuranT4; Pioglitazona;
Prednisona;
Azatioprina; Glifage;
Reuquinol

José da Costa
Lisboa

21/01/1952

Masculino

Branca

Hipertensão arterial,
diabetes

Losartana;
Metformina

José da Costa
Lisboa

10/10/1996

Feminino

Preta

Não declarado

Não declarado

03/05/2016

Masculino

Branca

Não declarado

Não declarado

21/11/1945

Feminino

Branca

Hipertensão arterial,
diabetes

Hidroclorotiazida,
Metformina,
Furosimida

Geraldo Félix da
Mota

25/09/1939

Masculino

Branca

Hipertensão arterial,
diabetes

Enalapril, Gliclazida,
Metformina,
Furosimida

Geraldo Félix da
Mota

Inácio Eufrásio
de Carvalho

José da Costa
Lisboa
Geraldo Félix da
Mota

Geraldo Félix da
Mota
Geraldo Félix da
Mota

03/02/1928

Feminino

Preta

Hipertensão arterial

Losartana, Hidralazina,
Furosemida, Atenolol,
Alourinol, AAS,
Anlodipino,
Sinvastatina

11/10/1963

Feminino

Branca

Hipertensão arterial

Losartana

Benedito
Maurício

05/10/1963

Masculino

Branca

Hipertensão arterial

Hidroclorotiazida

Benedito
Maurício
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RESUMO
A construção civil coopera com mudanças e tendências diversas de expansão, entretanto tem
certa urgência em repensar seus métodos para diminuir os altos índices de desperdícios e
melhorar o planejamento com tecnologia e humanização do canteiro de obras. A pesquisa,
através da gestão de processos, teve como objetivo geral de realizar a implementação de
recursos para o processo de logística, aplicado ao controle de estoque e fechamento financeiro,
o qual movimentou o faturamento de uma construtora no sul de Minas Gerais, através de
software ERP e ferramenta QR Code. Em relação a metodologia, tratou-se de uma pesquisaação com natureza aplicada e no que se refere a abordagem do problema, a classificação foi
quali-quantitativa. Aplicou-se o trabalho nos três centros de controle da construtora: o
administrativo, o almoxarifado e os canteiros de obras. Foi utilizada a metodologia DMAIC
com as ferramenta Lean Office, mapeamento de processos, Kaizen, Matriz GUT, Programa 5’S
e a inovação QR Code da Indústria 4.0 para inovação da comunicação, diminuição do tempo de
operações, controle do estoque em tempo real, gestão de pessoas, apontamento de materiais,
controle de input/output das obras e entre outros. Como resultado do trabalho, obteve-se melhor
utilização do espaço, otimização da rotina dos colaboradores, disseminação do uso da
tecnologia e uma redução no tempo de processo. Com relação a construtora, houve o
amadurecimento das concepções acerca da tecnologia e consolidação da importância do
investimento na gestão dos processos. Por fim, identificou-se que é possível obter controle dos
itens em tempo real com eliminação de processos que não agregam valor mesmo com a
simultaneidade de obras.
Palavras-chave: Construção Civil. Engenharia. Gestão de Processos. Indústria 4.0. Lean
Office.
ABSTRACT
The civil construction cooperates with changes and expansion trends, however there is an
urgency to rethink its methods to reduce the high rates of losses and improve planning with
technology and humanization of the construction site. The research, through process
management, had the general objective of implementing resources for the logistics process,
applied to inventory control and financial closing, which moved the turnover of a construction
company in the south of Minas Gerais, through software ERP and QR Code tool. Regarding
the methodology, it was an action research with an applied nature and in what concerns the
approach to the problem, the classification was quali-quantitative. The work was applied in
the three control centers of the construction company: the administrative, the warehouse and
the construction sites. The DMAIC methodology was used with Lean Office tools, process
mapping, Kaizen, GUT Matrix, 5'S Program and QR Code Industry 4.0 innovation for
communication innovation, reduction of operations time, real-time stock control, people
management , pointing of materials, control of entry / exit of works and among others. As a
result of the work, better use of space is obtained, optimization of the employees' routine,
dissemination of the use of technology and a reduction in the process time. In relation to the
construction company, there was a maturation of conceptions about technology and
consolidation of the importance of investment in the management of processes. Finally, it
was identified that it is possible to obtain control of the items in real time with the elimination
of processes that do not add value even with the simultaneity of works.
Keywords: Construction. Engineering. Processes management. Industry 4.0. Lean Office.
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1 INTRODUÇÃO
A construção civil colabora com mudanças e tendências diversas de expansão para o setor
industrial, de acordo com dados do PIB brasileiro, atividades imobiliárias e a construção
ocupam historicamente relevante parcela de contribuição. Oliveira (2012) relata sobre a
capacidade de geração de empregos da construção civil, a qual estabelece fortalecimento no
setor social.
Apesar da estabilidade do setor, no ano de 2017, ocorreu um dos piores cenários econômicos
mundiais e o segmento foi considerado um dos principais prejudicados. Além disso, no primeiro
trimestre de 2020, instaurou-se uma pandemia de nível mundial, a qual pode provocar um
encadeamento de problemas para as construtoras, os quais eram imprevisíveis e influenciam
significativamente no mercado imobiliário.
Dessa maneira, as empresas desse ramo e a construtora do presente trabalho têm certa urgência
em repensar seus métodos, em conformidade com o cenário econômico vigente através de
cortes de custos e buscas de alternativas para evitar uma factível crise financeira (IBGE, 2018).
E, para que uma empresa melhore a eficiência e a capacidade produtiva diante do atual cenário
econômico, é de extrema importância que ocorram mudanças na sua gestão. Dessa forma, as
construtoras brasileiras estão buscando o aumento da produtividade, redução de custos,
conquista dos clientes e consequentemente aumento do market share/competitividade de
mercado.
Contudo, a conquista de tal competividade é considerada um desafio, uma vez que traz a tona
a característica de alto desperdício de materiais, demanda por funcionários multitarefas e com
várias capacitações desde as atividades da produção (canteiro de obra), funções relativas a
projetos, assim como em funções de gerência e entre outros fatores pela recorrente falta de
planejamento dos processos de obra. Vargas (1997) apresenta dados alarmantes de desperdício
na construção civil como o período de perda dos serventes, referente a mão-de-obra que pode
chegar a 50% do tempo, enquanto praticamente 100% de argamassa é considerada perdida, e,
30% dos blocos/tijolos e itens de vedação podem transformar-se em entulho.
Alves e Mota (2004) abordam autores que também se unificam com essa percepção e destacam
que realizar as atividades, sem pensar nas consequências, ou seja, a qualquer custo, é uma das
maiores perdas que se pode obter na construção civil. Essas circunstâncias, segundo Isatto et al
(2000) prolongam o tempo de execução de serviço, trazem dificuldade para o fluxo de
continuidade de processos, e também contribuem às perdas na cadeia produtiva, aumentam os
custos e atribuem uma prejudicial imagem para a construção, afetam a percepção de valor dos
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clientes finais para o produto, bem como, na consideração da empresa como desperdiçadora de
recursos. Para evitar que esses problemas ocorram, faz-se necessário que os gestores realizem
investimentos em inovações, que em conjunto com a indústria 4.0 propiciem mudanças nos
processos construtivos, substituindo práticas convencionais para sistemas automáticos.
De acordo com o Sinduscon-MG (2019), o desenvolvimento de trabalhos que pretendem
estabelecer melhorias contínuas e aumento da eficiência/eficácia do setor de construção civil,
com relação ao âmbito do estado de Minas Gerais é bastante satisfatório, principalmente devido
ao atual período. Os autores Aguiar e Santos (2019) apontam várias iniciativas de construtoras
do Ceará, no nordeste do Brasil, as quais estão sendo executadas com o objetivo de
humanização do canteiro de obra e ambientes de trabalho de forma geral, ideias como
recompensar o trabalho, motivação de funcionários para alcance das metas traçadas em paralelo
com os conceitos da produção enxuta na construção civil.
Diante do contexto exposto na presente pesquisa, torna-se evidente e importante a aplicação de
conceitos, metodologias e ferramentas que beneficiem os serviços, para a sobrevivência de
construtoras e preservação da enorme quantidade de materiais utilizados pela indústria de
construção civil.

Por meio das citações explanadas nesta introdução, apresentar-se-á

implementação de solução para planejamento e gestão de processos administrativos com
indústria 4.0 de uma construtora em Minas Gerias, principalmente no processo de logística,
aplicado ao controle de estoque e fechamento financeiro, embasadas em metodologias e
ferramentas da Engenharia de Produção.

2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

O objetivo geral desse trabalho é realizar a implementação de recursos para o processo de
logística, aplicado ao controle de estoque e fechamento financeiro.
Os objetivos específicos são:
a) implementar software ERP;
b) aplicar ferramenta QR Code;
c) realizar sugestões de melhorias.

3 JUSTIFICATIVA

O reconhecimento dos benefícios das metodologias DMAIC, Lean e principalmente o Lean
Office aplicado para gerenciamento de processos, corrobora para justificativa deste trabalho em
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sustentar a significância destes conceitos para as empresas de construção civil entregarem seus
serviços e projetos de empreendimentos com elevado valor agregado, dentro dos custos e
cronograma definidos e com as especificações atendidas, a fim de sobreviverem às incertezas
do mercado atual.
Este estudo também visa o acompanhamento da implantação do sistema de informação no
estoque e canteiro de obras aliado a indústria 4.0, o qual evidencia a obtenção de qualidade e
assertividade no lançamento e baixas automáticas dos itens para melhor gestão do estoque e
consequentemente das obras. As informações uma vez sistematizadas em maior volume e em
tempo real são armazenadas em um banco de dados, o qual realiza a conexão com o sistema de
gestão empresarial, o famoso Enterprise Resource Planning (ERP). As informações/dados são
obtidos na forma de relatórios rápidos que contribuem para o gerenciamento de estoque,
compras e também planejamento das frentes de obras. Além disso, a instalação do sistema ERP
promove a humanização do trabalho devido a redução de lançamentos operacionais repetitivos
e também melhoria do tempo de abastecimento de materiais para os solicitantes do processo,
de acordo com as especificações.

4 OBJETO DE ESTUDO

A empresa em estudo atua por mais de 20 anos no ramo de construção civil na cidade de Santa
Rita do Sapucaí/MG, com um portfólio vasto de obras residenciais, comerciais e industriais,
entre construções e reformas, a empresa apresenta uma estrutura capacitada para executar
projetos e obras de variados portes.
A construtora busca continuamente se desenvolver para garantir os melhores resultados aos
seus clientes e aplica em seu dia a dia os conceitos da sustentabilidade, preocupando-se com
seus colaboradores e todos os envolvidos na sua cadeia produtiva. Atualmente ela possui cinco
unidades de negócios: administração (obras com custos conforme realizado), empreitada (obras
conforme orçamento de prévia aprovação), empreendimentos/loteamentos (negociações com
parceiros e possibilidade de permuta), projetos e prestação de serviços.
É certificada pelo PBQP-H, que é uma política de qualidade para habitações sustentada em
normas técnicas que possuem especificidades para análise e tratamento de não-conformidades
técnicas, controle de materiais/serviços, realização de inspeção, acompanhamento de
indicadores e entre outros procedimentos administrativos e de serviços instituído em 1998.
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FIGURA 1- Logomarca do PBQP-H
FONTE: Secretaria Nacional de Habitação (2016)

A empresa objeto de estudo tem como missão oferecer soluções no ramo de construção civil
com qualidade, responsabilidade ambiental e pontualidade, melhorando continuamente os
serviços, atribuindo assim confiabilidade do negócio com respeito aos stakeholders. A visão é
ser referência no sul de minas pela qualidade e compromisso dos negócios, agregando valor
para os clientes, colaboradores e a sociedade.

5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No trabalho em questão, deve-se estabelecer a utilização do DMAIC o compreendimento da
metodologia Lean e seus pilares, do lean office, do mapeamento de processos, da filosofia
kaizen, da automatização de processos pelos conceitos da indústria 4.0, programa 5’S e matriz
de priorização GUT para aplicação aos processos.
A melhoria contínua é uma vantagem competitiva que a gestão de processos precisa possuir à
sua disposição, principalmente do ramo de construção civil, objetivando em atender aos padrões
de qualidade do projeto, custo, desempenho, cronogramas definidos e dentre outros fatores.

5.1 DMAIC

O modelo DMAIC, é componente do Seis Sigma e tem o intuito de aplicar melhorias em
processos existentes. Rotondaro (2002) relata que sua proposta contribui na redução de custos,
melhorias em processos administrativos, produtivos e dentre outros, além do aumento da
produtividade.
As fases se iniciam em definir o problema e estratificar os prioritários para avaliação, em
seguida, medir, ou seja, traçar o processo através de ferramentas de análises, como a ferramenta
de Pareto para ter evidência visual dos problemas e também a estratificação de dados. Para
Vieira (1999), o diagrama de Pareto expõe prioridades, e determina através de estatística a
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ordem de resolução de problemas.

FIGURA 2- Ciclo DMAIC
FONTE: Adaptado de Sleeper (2006, p.32)

Posteriormente, tem-se a etapa de análise para identificação de causa raiz, que conta com
aplicação de ferramentas de qualidade como o diagrama de causa e efeito. O diagrama tem o
formato de espinha de peixe com finalidade de organizar o raciocínio sobre levantamento de
causas de um problema, para Werkema (1995), o diagrama é uma ferramenta para relacionar o
resultado existente de um processo (efeito) com os fatores (causas) do processo, que tem
capacidade de afetar o resultado esperado.
Em seguida tem-se a melhoria, na qual possuem ações para implementações e melhora no
processo. Para finalizar, a fase de controlar tem a meta de controlar e assegurar as mudanças ao
longo do tempo.
No presente trabalho, tem-se a aplicação da metodologia DMAIC para melhoria do controle
logístico, através do estoque e também fechamento de relatórios para movimentação do
financeiro da construtora, motivado pelo alto índice de estresse atribuído ao processo que
atualmente tem dependência dos responsáveis diretos para seu funcionamento. De forma
sequenciada,

serão

utilizadas

ferramentas

metodologias/ferramentas explanadas a seguir.

da

qualidade

em

conjunto

com

as
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5.2 LEAN

Werkema (2012) diz que a gestão Lean trabalha com o propósito de fornecer de forma
consistente valor aos clientes com os menores custos possíveis. Taiichi Ohno, um dos principais
responsáveis pela propagação do Lean juntamente com definições encontradas em Turati e
Musetti (2006), projetam o Lean para o melhor gerenciamento possível com atendimento dos
requisitos dos clientes com o menor tempo, menor custo e maior qualidade, tornando também
a melhoria contínua.
Conforme Shingo (1996), o Lean possui o enfoque da produção enxuta, isto é, diminuir
consideravelmente e de forma sistemática os desperdícios do sistema produtivo. O foco em
redução dos desperdícios do Lean possui consonância com o principal problema enfrentado da
construção e também desse trabalho, ou seja, a otimização dos recursos materiais e de tempo
para evitar perdas. A seguir, apresenta- se o quadro dos sete desperdícios do Lean na produção
e administrativo, equivalendo a estrutura da construtora.

QUADRO 1 - Sete desperdícios no administrativo
FONTE: Adaptado de Lareau (2002)

Segundo Ohno (1997), o desperdício de maior dano é a superprodução, ou seja, a produção
conforme programação e antes do tempo e não com as necessidades reais dos clientes. De
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acordo com os autores Rother e Shook (2009), as perdas podem ser encontradas com recursos
em abundância no estoque, no manuseio e transporte excessivos das matérias-primas e produtos
acabados.
Uma ferramenta do Lean é o: Jidoka. Ele permite a autonomação que significa uma maior
autonomia. Em Ghinato (1996) e Régnier (1997) é possível evidenciar que a realização de
qualificação do colaborador para a multifuncionalidade, ou seja, atuação em várias tarefas e
funções diferentes e envolvendo-o com menos atividades operacionais é a significância de uma
autonomação.
Além disso, o Jidoka ajuda na prevenção de geração e multiplicação de problemas, Ohno (1997)
remete isso através das ferramentas da metodologia que aplicam de alertas e interrupções dos
processos para apuração das causas dos problemas. Ou seja, o trabalho pretende aplicar
mecanismos de leitura de código de itens para prevenção de erros de processos no controle de
materiais do estoque e lançamento de sua utilização em relatórios de controle para clientes.

5.3 LEAN OFFICE

A metodologia Lean Office se relaciona diretamente com os processos de gestão, ou seja,
administrativo. Além dos processos de manufatura, o administrativo representa diversas
oportunidades para melhoria da eficiência da empresa, tanto para os clientes internos quanto
externos.
No trabalho de implementação de Lean Office por França (2013) tem-se o relato de objeções
iniciais dos colaboradores, as quais se dão pelo desconhecimento da metodologia e também as
dificuldades em aprovar mudanças, principalmente na transição. Contudo, posteriormente a
implementação das melhorias, os feedbacks são positivos pelas diferenças perceptíveis com as
mudanças, tendo os colaboradores um bem-estar ao desempenhar as atividades rotineiras.
É importante frisar conforme lido em Paoli, Andrade e Lucato (2014) que as vantagens do Lean
Office não se limitam somente aos setores administrativos, com a instalação do método, a
cultura Lean dissipa por toda organização.

5.4 GESTÃO DE PROCESSOS

A gestão de processos tem como objetivo reestruturar, automatizar e melhorar os processos. As
vantagens incluem: aumento do valor agregado ao cliente, velocidade nas mudanças e
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adequações de mercado, redução de custos e desperdícios e maior compreensão dos fluxos de
atividades. Para Kohlbacher (2010), gestão de processos é o conceito de interação das diversas
atividades realizadas pelos vários departamentos de uma organização. O qual visa a otimização
dos resultados organizacionais.

5.4.1 MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Para Kettinger et al. (1997), existem várias técnicas de representação para construção/criação
de diferentes tipos de fluxos/modelos de processos. Neste trabalho, serão abordados os símbolos
de fluxograma, sistema de hierarquia de processos e fases de aperfeiçoamento dos projetos.
Os símbolos utilizados para realização de fluxograma são:

Símbolo

Atividade
Operação

Estocagem

Transporte

Espera

Inspeção

QUADRO 2- Símbolos
FONTE: Adaptado de Correia (2002).

Entretanto, para a técnica escolhida, a elaboração do mapeamento acompanha três etapas:

a)
Definição das fronteiras e dos clientes do processo, dos principais inputs e outputs e
dos atores envolvidos no fluxo de trabalho;
b)
Entrevistas com os responsáveis pelas várias atividades dentro do processo e estudo
dos documentos disponíveis;
c)
Criação do modelso com base na informação adquirida e revisão passo a passo do
modelo seguindo a lógica do ciclo de “author-reader” que podem ser tanto aqueles que
participam do processo como potenciais usuários do modelo (BIAZZO, 2000).
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Por meio das ferramentas de processo, a construtora tem a possibilidade de análise dos fluxos
de atividades através de pesquisas com os autores envolvidos, análise de sua abrangência
conforme seu impacto, proporcionando a definição dos macroprocessos, subprocessos e das
atividades mais simples.
Harrington (1993), relata que os processos possuem hierarquia com uma visão macro para
tarefas pontuais. Os macroprocessos contam com diversas funções na organização e impacto
significativo, enquanto os processos têm sequência que possui uma entrada e com seu valor
agregado entregam saídas para os clientes. Os subprocessos tem saída com objetivo de amparar
a empresa e as atividades complementam um macroprocesso ou subprocesso já tarefa é a menor
parte de uma atividade. A figura a seguir representa o esquema de hierarquia.

FIGURA 3- Esquema de hierarquia
FONTE: Harrington, 1993, p.34.

Coleman e Ross (1999) relatam que as variáveis críticas que precisam de acompanhamento
devem ser destacadas, assim como eliminação do que se fizer necessário para controle do
processo. Além disso, Harrington (1993) também destaca as cinco fases de aperfeiçoamento
dos processos nas organizações, as quais estão sintetizadas na figura a seguir.

FIGURA 4- As cinco fases
FONTE: Adaptado de Harrington (1993, p.27)
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De acordo com Coleman e Ross (1999) na ferramenta do mapeamento de processo, as variáveis
são denominadas como sendo de produto em processo (y), de produto final (Y) e de processo
(x) e existem as categorias para controle dos parâmetros críticos que precisam de
acompanhamento; ruído para as eliminações que precisam ocorrer e as controláveis que devem
receber ajustes para exercer impacto positivo no resultado esperado.
No desenvolvimento e levantamento dos requisitos para obtenção do mapeamento de processos,
precisa-se ter um plano para reconstrução das ações da empresa como pesquisas internas com
os responsáveis pelos processos com foco na análise. Sendo assim, a construção do mapa
precisa validar as relações entre as atividades, os recursos, os colaboradores e as informações
envolvidos em cada fluxo de trabalho. Para a construtora, o fluxo será construído para execução
do processo de compra de materiais, entrada e saída de estoques, solicitação de itens para os
canteiros de obra e dentre outros envolvidos.

5.5 KAIZEN

A filosofia Kaizen possui origem japonesa e é caracterizada pelo melhoramento contínuo.
Segundo Slack et al. (2009) não é a taxa de melhoramento que é importante e sim o momentum
de melhoramento. De acordo com Monden apud Guarnieri (2006), as atividades executadas no
kaizen aperfeiçoam operações e cuidam em paralelo das irregularidades do nível do local de
trabalho e na melhoria contínua dos processos, bem como proporcionar a redução de custos.
As atividades do Kaizen tem o aspecto essencial de promover intenso engajamento dos
participantes e podem ser norteadas de diversas formas. Na empresa em questão, os setores de
planejamento das obras, logística, compras, engenharia, almoxarife, financeiro e T.I. são os
principais envolvidos para garantia da aplicação das melhorias e mantimento da continuidade.

5.6 INDÚSTRIA 4.0
A Indústria 4.0, referente ao que seria a 4ª Revolução Industrial, se caracterizaria pela integração
e controle da produção a partir de sensores e equipamentos conectados em rede e da fusão do
mundo real com o virtual (CNI, 2016; NG et al., 2015).
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FIGURA 5- Avanço das revoluções industriais
FONTE: Lima; Petroni et. al. (2018)

Em Hermann et al (2015), procurou-se entender os principais componentes da Indústria 4.0
para compatibilizar durante as operações e possibilitar a implementação de alta tecnologia como
as “fábricas inteligentes” e internet dos serviços/coisas”.
Iorio (2011) e Ida (2012) transmitem que nas fábricas inteligentes, a aplicação do TI para
disposição dos dados além de aumentar a velocidade produtiva geral da organização, através da
eficiência da comunicação também condiciona a qualidade para controlar o processo.
No ramo de construção civil, verifica-se de forma clara que a disponibilidade de recursos
tecnológicos e investimento são de grande valia para aumento da eficiência dos colaboradores,
controle de estoque e fechamento de relatórios para clientes internos e externos, contribuindo
para apontamentos e acompanhamento assertivo da equipe de gerência e planejamento na
tomada de decisões. O trabalho apresentará o desenvolvimento de melhorias com tecnologia
4.0 aplicada ao controle de estoque com baixas automáticas pelo código QR Code e conexão
entre dispositivos além de controle de saldo em tempo real.

5.7 PROGRAMA 5’S

Conforme Liker (2004), o método 5S é um conjunto de atividades para organização e limpeza
dos ambientes de trabalho, com objetivo de eliminar resíduos que auxiliam nos erros, lesões e
defeitos. Segundo Prazeres (1996), 5S é considerada uma filosofia japonesa com origem em
maio de 1950.
Os cinco sensos tem derivação da palavra latina SEI, com tradução em português para senso.
E, como cita Werkema (2011), cada senso de origem japonesa e seu respectivo significado estão
representados na figura a seguir.
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FIGURA 6- Método 5S
FONTE: Adaptado de Werkema (2011).

Werkema (2011), salienta ainda os benefícios para a empresa como: atendimento aos prazos,
redução de defeitos, redução de materiais perdidos, aumento da produtividade e conscientização
para aumento de segurança.

QUADRO 3- Significado dos 5'S
FONTE: Adaptado de Werkema (2011).

5.8 MATRIZ GUT – GRAVIDADE, URGÊNCIA E TENDÊNCIA

A ferramenta matriz GUT é usada para priorizar itens na tomada de decisão. Por meio desse
método, é possível estabelecer um escalonamento de forma simplificada e identificar a ordem
de preferência para resolução de complicações. Hékis et al (2013, p.23) afirmam que a matriz
corresponde as respostas racionais das questões “o que devemos fazer primeiro?”, e também
“por onde começar?”.
O método foi criado por Kepner e Tregoe em 1980, para resolução de problemas nas indústrias
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japonesas e americanas. São várias as contrariedades em uma organização e sempre necessário
ordená-las para resolução (KEPNER; TREGOE, 1981).
A análise considera três critérios e, conforme ENAP (2006), são:
a) Gravidade: impacto do problema em relação ao ambiente, incluindo as variáveis como
pessoas, processos e a intensidade da gravidade.
b) Urgência: relação do problema com o tempo disponível.
c) Tendência: potencial de aumento do problema, a possibilidade de desaparecer, reduzir
ou crescer e sua dimensão se não receber tratamento.

Nota
5
4
3

Gravidade - G
Extremamente
graves
Muito grave
Grave

2
1

Pouco grave
Sem gravidade

Urgência - U
Ação imediata

Tendência - T
Piora rápida

Alguma urgência
Precisa ser
rápido
Pouco urgente
Não tem
urgência

Piora em pouco tempo
Piora em médio prazo
Piora em longo prazo
Não vai piorar e pode
melhorar.

Resultado

Produto dos
critérios:
GxUxT

QUADRO 4- Avaliação das categorias da Matriz GUT
FONTE: Adaptada ENAP (2006).

Para atribuir notas, deve ser levada em consideração o valor das prioridades e obter o produto
dos critérios. No presente trabalho, serão realizadas acompanhamentos com os colaboradores
do processo de compras e controle de almoxarifado/logística da construtora para definição das
prioridades.

6 METODOLOGIA

O presente trabalho possui natureza aplicada pois objetiva a resolução automatizada do
processo logístico da construtora. Da ótica dos procedimentos técnicos, o trabalho é uma
pesquisa-ação. Segundo Thiollent (1998), um dos principais aspectos da pesquisa-ação é a
ampla e explícita interação entre os pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada
e a finalidade da pesquisa-ação baseada na resolução e/ou esclarecimento dos problemas de
acordo com a situação real vivenciada.
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FIGURA 7- Projeto de pesquisa-ação
FONTE: Adaptado de McKay e Marshall (2001).

Através dos conceitos e mapa da pesquisa-ação, desenvolveu-se um esquema simplificado com
as etapas do trabalho, o embasamento deu-se através do modelo DMAIC e das ferramentas
explanadas na fundamentação teórica.

FIGURA 8- Esquema simplificado de etapas
FONTE: Autoria própria
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Para a abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como quali-quantitativa, já que
a coleta de dados possui o pesquisador como instrumento de pesquisa. Por meio de entrevistas
tem-se o enquadramento na qualitativa e pelo qualitativo aplica-se os modos de análises
dedutivas por métodos estatísticos.

7 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

7.1 DEFINE – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Os departamentos e funções que integram os objetivos desse trabalho estão representados no
fluxo a seguir.

FIGURA 9- Fluxo de processo
FONTE: Autoria própria

O departamento de almoxarifado informa sobre as necessidades de atendimento de material e
solicitações do apontador/responsável de obra enquanto o departamento de compras recebe
pedidos formalizados tanto do almoxarife, quanto apontador e engenheiro/arquiteto.
Posteriormente a chegada do material, baseado no pedido de compra/nota fiscal entregue, o
almoxarife efetua a entrada no estoque utilizando o software Excel e o setor de compras procede
com a entrada de notas no sistema atual. Dessa forma, tem-se um controle de estoque passível
de múltiplas divergências, necessidade de automatização do processo de compras e organização
do material do almoxarifado.
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7.2 MEASURE – MEDIÇÃO

A etapa de medições e coleta de dados, de acordo com Yin (2005), demanda habilidades do
pesquisador como desenvolver um roteiro de condução com os envolvidos, além de preparação
e treinamento para tal. No trabalho em questão, serão utilizados, a observação dos processos,
análise de tempo e sistemática dos trabalhos baseada na técnica de cronoanálise, que, segundo
Slack (2009), é um método que estuda os tempos por meio da cronometragem, visando medir
analisar processos. Além disso, em conjunto terá a estratificação de dados, que conforme
Bezerra e Moura (2011), tem a característica de organizar os dados por similaridade com o
objetivo de aprofundar o conhecimento de cada parte da coleta.

A coleta de dados foi realizada anteriormente ao processo de implementação do sistema ERP
aliado a indústria 4.0 com código QR Code no estoque. Definiu-se coletar de acordo com o
estado atual da empresa, além do objetivo de acompanhar as atividades e verificar possíveis
desperdícios, de acordo com o estabelecido no embasamento teórico do Lean e Lean Office.
Para coleta de dados, trabalhou-se principalmente nos mecanismos de baixas, critérios
prioritários na definição do escopo de funcionamento do sistema ERP a ser implementado. Os
itens definidos foram:
a) Baixa de materiais no Almoxarifado;
b) Carimbo de inspeção no Almoxarifado;
c) Setup carregamento de sistema obra em Compras;
d) Lançamento, precificação, conversão e somatório de relatório em Compras;
Foram realizadas coletas de amostras aleatórias, as quais estão dispostas na figura a seguir com
escala de minutos (min).

Número

Categoria
Obra

Baixa
Almoxarifado
(min)

Carimbo
(min)

Setup
Lançamento
(min)

Fechamento
(min)

43083

Empreitada

01:31:00

00:00:74

00:03:85

01:17:00

43082

Empreitada

00:22:00

00:13:92

01:45:57

00:28:88

43081

Empreitada

02:55:04

00:14:17

00:04:70

02:19:58

43079

Empreitada

01:18:00

00:13:00

00:01:00

01:04:02

43080

Empreitada

02:15:00

00:12:00

00:03:25

01:44:87
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43079-1

Administração 00:28:37

00:12:04

00:07:03

00:26:65

43078

Administração 00:28:13

00:12:00

00:14:80

00:24:60

43077

Administração 00:31:12

00:14:77

00:08:46

00:53:69

43076

Empreitada

01:07:05

00:12:58

00:14:90

02:02:83

43079-2

Empreitada

01:32:63

00:15:66

00:04:96

01:12:90

43074

Empreitada

00:24:09

00:12:07

00:19:61

00:53:69

43073

Empreitada

00:02:33

00:02:10

00:06:53

01:29:21

43072

Empreitada

02:24:35

00:15:07

00:03:08

01:56:80

43071

Empreitada

01:23:71

00:13:92

00:06:85

01:03:38

43055

Empreitada

01:54:62

00:18:34

00:07:88

01:15:61

43068

Empreitada

03:19:77

00:16:96

00:02:19

03:17:80

43069

Administração 00:52:25

00:17:43

00:02:99

00:32:93

43037

Empreitada

01:14:57

00:18:26

00:03:25

01:28:92

43070

Administração 01:59:83

00:08:76

00:04:93

01:49:57

43054

Administração 01:02:70

00:15:36

00:08:26

01:04:21

43059

Empreitada

00:24:35

00:14:96

00:03:69

00:30:69

43061

Empreitada

02:07:27

00:16:07

00:04:65

01:38:31

43063

Empreitada

00:38:98

00:19:38

00:08:45

00:16:28

43064

Empreitada

00:30:07

00:12:46

00:02:26

00:24:53

43058-1

Empreitada

02:01:86

00:16:54

00:02:15

01:29:98

43058

Empreitada

00:22:42

00:18:34

00:11:05

00:21:04

QUADRO 5- Almoxarifado e compras cronometrados
FONTE: Autoria própria

Conforme acompanhamento do processo, tem-se o enfoque nas duas unidades de negócio
principais: empreitada e administração. As obras por empreitada possuem orçamento fechado
com o cliente e as requisições e baixa de itens são utilizadas para análise de orçado e realizado,
enquanto que as administrações são contabilizadas em paralelo com o serviço prestado e
recebem conferências internas e externas. A seguir, tem-se um gráfico das médias dos dados
cronometrados por unidade de negócio do software Minitab.
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FIGURA 10- Média de tempo por unidade de negócio
FONTE: Autoria própria

A diferença explica-se pelo processo de precificação, o sistema tem automaticamente o preço
classificado de venda, o qual atende o processo de administração, entretanto, para a empreita,
deve-se considerar a precificação de compra para estabelecer o orçado e realizado na análise
financeira da obra. Dessa maneira, tem-se um processo manual do operador para alterar o valor,
justificando a diferença de tempos das unidades de negócio envolvidas.

7.2.1 ALMOXARIFADO

Conforme figura 9, o almoxarife inicia o processo com o recebimento da solicitação de material
para envio as obras, sejam materiais de consumo, EPI’s e entre outros, posteriormente realiza o
preenchimento da “folhinha azul” que possui a cópia/segunda via com carbono, conforme
figura a seguir.
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FIGURA 11- Pedido do almoxarifado
FONTE: Processo da construtora

Posteriormente, segue-se para carimbo do procedimento de inspeção de material, estabelecido
no Programa de Qualidade (PBQP-H) que avalia quantidade, especificações, prazo, integridade
e avaliação do fornecedor.

FIGURA 12- Carimbo de inspeção
FONTE: Sistema da construtora

Com os procedimentos concluídos, o responsável do almoxarifado realiza a baixa no sistema
de planilhas simples, individualizadas por material, apontando obra, etapa e quantidade.
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FIGURA 13- Planilha material hidráulico
FONTE: Sistema da construtora

Posteriormente, a “folhinha azul” segue ao setor de compras para lançamento no sistema e
obtenção do relatório de controle de custos para a unidade de negócio de empreitada e para
lançamento de recebíveis para obras da categoria administração.
No setor de almoxarifado realizou-se a coleta de dados através da verificação do estado atual
do estoque físico e os respectivos formatos/padrões de organização, as imagens autorizadas de
exposição estão dispostas nas figuras a seguir.

FIGURA 14- Estoque almoxarifado
FONTE: Autoria própria

Observa-se que o almoxarifado não possui sistemática definida para armazenamento dos itens
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e tal medida será necessária para realização do inventário, controle de desperdícios e
confiabilidade do estoque.

FIGURA 15- Armazenamento de equipamentos de segurança
FONTE: Autoria própria

7.2.2 COMPRAS

No setor de compras, assim que recebida a saída concluída do almoxarifado, a responsável
utiliza o sistema atual para carregamento de sistema de obra, lançamento de itens, precificação,
conversão e somatório de relatório para preenchimento manual e geração de relatório ao
financeiro. A seguir, serão apresentadas as figuras relacionadas a esse processo.

34

FIGURA 16- Busca de obra
FONTE: Sistema da construtora

Cada obra recebe um número sequencial para controle de seu centro de custo, sendo a lógica
inicial de quatro dígitos seguido de barra (/) e o respectivo ano de criação. Tal sistemática
continuará no sistema a ser implementado para continuidade do histórico.

FIGURA 17- Carregamento de obra
FONTE: Sistema da construtora
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Com relação ao carregamento da obra, os fechamentos são realizados semanalmente, logo, as
obras que possuem maiores números de semana lançados desde seu início tem delonga no
carregamento (barra inferior da imagem anterior). Esse tempo foi escolhido para integrar a
amostra cronometrada para garantir que a nova implementação conte com essa correção.

FIGURA 18- Controle de lançamento
FONTE: Sistema da construtora

Após carregamento do setup da obra, visualiza-se a tela de controle de item/serviço de obra, os
itens em verde são de semanas anteriores e que já geraram relatórios financeiros, enquanto que
o amarelo é o status para a semana atual ainda em lançamento.
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FIGURA 19- Busca de item
FONTE: Sistema da construtora

Realizou-se também a obtenção do relatório de itens do cadastro atual, após coleta, identificase que o cadastro atual possui 7.441 (sete mil e quatrocentos e quarenta e um) itens.

TABELA 1- Cadastro de itens atual
FONTE: Autoria própria
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Isso explica-se devido a exclusão de detalhamento de cadastro de itens que são rapidamente
descontinuados no mercado de construção civil, como tintas, cerâmicas e diversos outros.

7.2.3 FINANCEIRO

A coluna valor custo e valor venda são preenchidas conforme classificação do tipo de obra
contratada pelo cliente e preços cadastrados no sistema. A nota azul na figura 26 demonstra a
precificação colocada na nota pelo setor de compras que é responsável pelo lançamento de
material para fechamento do relatório.
O relatório do sistema atual pode ser visualizado na imagem a seguir e demonstra que há
possibilidade de questionamento do cliente perante sua conferência. A estrutura mapeada
comprova que o relatório tem repetições em seus quadros, os quais podem confundir o cliente
no fechamento de contas a pagar/receber, de acordo com o fluxo de processo apresentado
anteriormente.

FIGURA 20- Relatório do sistema atual
FONTE: Sistema da construtora
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7.3 ANALYZE – ANÁLISE
Com as coletas de tempo, foram entendidas as necessidades chaves do setor de almoxarifado e
compras para serem analisadas e auxiliarem no estabelecimento de critérios para implantações
das reais soluções físicas e do software ERP. Com base nos dados obtidos do Quadro 5, gerouse gráficos para análise do processo, através da ferramenta Minitab, software que tem
fundamentos estatísticos. Com o somatório de tempos de baixa de almoxarifado, carimbo, setup
lançamento e fechamento, obteve-se o gráfico da carta individual I-AM para verificar a
estabilidade do processo.
Análise Tempo Total

Valor Individual

Almoxarifado e Compras
8:00

LSC=7:42:58

4:00

_
X=2:54:26

0:00
LIC=-1:54:06
1

4

7

10

13
Observação

16

19

22

25

Amplitude

Mó

vel

6:00

LSC=5:54:28

4:00
__
AM=1:48:29

2:00

0:00

LIC=0:00:00
1

4

7

10

13
Observação

16

19

22

25

Jaíne Amaral
Novembro/2020

FIGURA 21- Análise Somatória de Tempo
FONTE: Autoria própria

Conforme o gráfico, o processo com os somatórios de tempo desde a baixa de material até o
fechamento de relatório financeiro está sob controle estatístico, com limite inferior de controle
em 1:54 (um minuto e cinquenta e quatro segundos) e limite superior em 7:42 (sete minutos e
quarenta e dois segundos), sendo a média em 2:54 (dois minutos e cinquenta e quatro segundos)
e não apresentou um valor excepcional. Com relação a categoria, ela altera somente o tipo de
pagamento do cliente final, mas são importantes para comparações de estimativas de valores de
serviços/materiais dentro da cadeia de valor da construtora. Além disso, é válido salientar que
não devem ser dispensados esforços para justificar o valor temporal do processo.
É perceptível que o processo tem uma tendência para o limite superior de tempos, sendo assim,
o processo precisa ser controlado. Com a estratificação de dados do Quadro 05, obtém-se o
gráfico a seguir, o qual demonstra que o processo crítico e com mais pontos fora de controle é
o de coletas de tempo do setup para lançamento.
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FIGURA 22- Setup de lançamento
FONTE: Autoria própria

Observando o gráfico de valor individual, há indicações de falta de controle do processo de
setup de lançamento no departamento de compras, ou seja, uma falta de estabilidade. Os vários
pontos fora de controle e que merecem atenção são:
•

Um ponto mais que 3,00 desvios padrão da linha central: O teste falhou no ponto 1.

•

9 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central. O teste falhou nos pontos: 20;
21; 22; 23; 24; 25.

•

15 pontos em 1 desvio padrão da linha central (acima e abaixo da LC). O teste falhou
nos pontos: 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26.

Por meio dos tempos coletados com técnicas de cronoanálise, evidencia-se que deve ocorrer
mudança no processo de compras e logística/almoxarifado para que os lançamentos sejam
realizados de forma rápida, tanto no preenchimento de material, quanto processo de
precificação.
Durante o carregamento do setup, a colaboradora responsável pelos lançamentos que também
é do setor de compras e realiza outras atividades simultaneamente, ocorrendo uma sobrecarga
de informações, associando, por exemplo, na falha do ponto 1. O mesmo fato ocorre para o
operador de almoxarifado, ambos diretamente ligados a implementação prevista no presente
trabalho.
Spira e Goldes (2007, p.6) escreveram que a sobrecarga envolve multifaces de problemas como
excesso de interrupções, vários e-mails, novas tecnologias e todas simultaneamente competindo
para atenção do colaborador.
Através da matriz de prioridades, realizou-se a análise dos principais problemas em entrevistas
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com os colaboradores envolvidos. De acordo com o acompanhamento e com a cronoanálise,
entendeu-se sobre os processos, e, principalmente das interrupções simultâneas que ocorrem
com os setores e colaboradores envolvidos no processo. A análise dos problemas levantados,
foi submetida para a matriz de GUT, disposta na tabela a seguir.

Problemas

G
U
T
G x U x T Classificação
Gravidade Urgência Tendência Resultado
3
2
2
12
7º

Solicitação interna de preços para
orçamento
Notificação de e-mail
2
2
Erro de localização de obra
2
4
Notificação telefônica
2
2
Solicitação fornecedor
3
2
Cadastro em excesso/desnecessário
4
5
Dúvida de preço
5
4
Dúvida de conversão
5
5
Dúvida de descrição de item
5
5
Excesso de unidades
4
3
TABELA 2 - Matriz GUT
FONTE: Autoria própria

2
1
4
3
5
4
5
5
4

8
8
16
18
100
80
125
125
48

8º
8º
6º
5º
2º
3º
1º
1º
4º

Com a análise da matriz, a classificação será utilizada para alteração do cadastro, visando o
seguinte plano de trabalho:
•

1º Dúvida descrição de item: reuniões entre setor de compras e logística para consenso
na descrição dos itens em estoque e mais comprados;

•

1º Dúvida de conversão: definição de tabela padrão para unidades do sistema
internacional.

•

2º Cadastro em excesso/desnecessário: reuniões entre setor de compras e logística para
eliminação de itens desnecessários e padronização do cadastro.

•

3º Dúvida de preço: sistema com cadastro automático de custo médio para as entradas
fiscais e definição de notificação para atualizações periódicas por classe de itens.

•

4º Excesso de unidades: limpeza no sistema e padronização dos itens. Por exemplo:
balde (bd), galão (gl) para litro (l) ou metro cúbico (m³).

Para o setor financeiro, a análise dos dados permitiu o estabelecimento do relatório futuro.
Visando facilitar o entendimento dos clientes internos e externos, e com as reuniões na
construtora, definiu-se separar os principais pilares dos serviços prestados da seguinte forma:
a) Materiais;
b) Serviços (terceirizados e contratados);
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c) Mão de Obra.

7.3.1 MAPEAMENTO DE PROCESSOS
Para sintetizar todo o processo e análise das atividades, foi criado o mapa de processos que está
disposto na figura a seguir.

FIGURA 23- Mapa de processos
FONTE: Autoria própria

Através dos parâmetros e fatores de produto, foi possível documentar como opera o processo
com as atividades que agregam ou não valor, facilitando a visualização dos itens principais a
serem previstos na programação e implementação da solução do sistema ERP.
Com relação aos colaboradores, durante a coleta de dados foi realizado em paralelo a
conscientização anteriormente a implementação do sistema ERP com código QR conforme as
metodologias Lean Office, 5S e Jidoka, ou seja, automatização de processos manuais para que
após aplicação da organização dos itens pelos seus respectivos códigos, as soluções se
mantenham aplicadas e em melhoria contínua.
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7.4 IMPROVE – IMPLEMENTAÇÃO

De acordo com o esquema do trabalho apresentado na figura 10 E o plano de ação no Apêndice
A, realizou-se o engajamento dos funcionários através da filosofia Kaizen e 5S para descarte
dos materiais e organização dos EPI’s (os equipamentos de segurança são armazenados após
desuso), dos componentes de hidráulica, dos itens elétricos e entre outros.
Devido experiência da operadora, encontra-se facilmente a equivalência do item descrito na
nota azul para lançamento no sistema. Entretanto, o recadastramento dos itens estabelecido pela
matriz GUT, seguindo novo padrão decidido em reunião interna e levantado com os
profissionais envolvidos.
O cadastro de itens do novo padrão ficou estruturado da seguinte maneira:

REFERÊNCIA DAS
CLASSES DE
MATERIAIS
MATERIAIS DE
CONSUMO - AREIA BRITA - CAL –
CIMENTO

NOME
BÁSICO

1ª
Característica

2ª
Característica

3ª
Característica

DESCRIÇÃO
COMPLETA

CIMENTO

CPII

E32

50 KG

CIMENTO
CPII E32
50KG

QUADRO 6- Padronização de cadastros
FONTE: Autoria própria

A classe de material foi definida através de lançamentos durante doze meses anteriores para
atender todos os materiais adquiridos e utilizados pela empresa.

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

REFERÊNCIA DAS CLASSES DE MATERIAIS
MATERIAIS DE CONSUMO - AREIA - BRITA - CAL – CIMENTO
TIJOLOS – BLOCOS
FERRAGENS
MATERIAIS HIDRAULICOS
MADEIRAS E FORMAS
COBERTURAS - TELHAS - ENGRADAMENTO - CALHAS
ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS
MATERIAIS ELÉTRICOS
PISOS E REVESTIMENTOS
LOUÇAS
METAIS
PINTURA E ACAMENTOS
ASFALTO
ÁREA DE LAZER E JARDINAGEM
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ARTEFATOS DE CIMENTO
CONCRETO USINADO
IMPERMEABILIZANTES E ADITIVOS
PSCIP - PROJETO SEGRANÇA E CONTRA INCÊNDIO
MÁRMORE E/OU GRANITO
ARGAMASSA E REJUNTES
MATERIAIS DIVERSOS
MÁQUINAS ELETRICAS
FERRAMENTAS
EPI
FAZENDA
PARTICULARES
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
PROJETOS
ÁGUA - ENERGIA ELETRICA - TELEFONE - INTERNET
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
QUADRO 7- Referência das classes de materiais
FONTE: Autoria própria

As reduções foram determinantes no processo de implementação e os gráficos a seguir
identificam que a priorização estabelecida na matriz GUT contribuíram significativamente para
limpeza de cadastro ao novo sistema.

FIGURA 24- Diferenças correções cadastrais
FONTE: Autoria própria
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7.4.1 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Com implementação do sistema, o processo de setup que estava com pontos especiais da figura
23, foi mapeada uma solução de carregamento instantâneo das obras, na figura com bordas em
vermelho a seguir, pode-se verificar que havia uma barra de carregamento em porcentagem do
histórico de cada obra/centro de custo, como também uma mistura de cadastro dos materiais,
serviços terceirizados e mão de obra interna. Para a concepção do novo sistema na imagem com
bordas verdes, é visível a interatividade e nova organização para facilitação do input de dados.

FIGURA 25- Lançamento de consumo obra antes
FONTE: Sistema da construtora

FIGURA 26- Lançamento de consumo obra depois
FONTE: Novo sistema da construtora
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Além disso, no novo sistema, houve a otimização do lançamento de materiais que tem
origem do almoxarifado interno. Selecionando a obra, é possível adicionar diversos
materiais e quantidade, que antes tinham planilhas individuais. Os materiais inseridos são
enviados automaticamente para o lançamento de consumo da obra, da imagem 25 e a
precificação que depende da unidade de negócio empreitada ou administração deve ser
determinada pelo setor responsável para correto fechamento do relatório.

FIGURA 27- Requisição de material antes
FONTE: Sistema da construtora

FIGURA 28 - Requisição de material depois
FONTE: Novo sistema da construtora

No novo processo, aplicando-se o Lean Office para redução do desperdício, tem-se a
requisição virtual de material, substituindo a “folhinha azul”, e com numeração padronizada
de ordem requisição/ano. Entretanto, se necessária sua impressão/visualização para
conferências internas entre canteiro de obras, equipe de engenharia/projetos, por exemplo,
há possibilidade pela funcionalidade do sistema, para ilustrar, segue imagens.
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FIGURA 29- Requisição interna de material
FONTE: Processo da construtora

FIGURA 30- Requisição interna de material virtual
FONTE: Novo sistema da construtora

47

Conforme mencionado na análise dos dados, o financeiro passou por remodelação
principalmente no relatório, realizou-se diversas reuniões de requisitos para obtenção de um
relatório que inclua maior clareza e ordenação de tópicos. O relatório alterado pode ser
visualizado na imagem a seguir.

FIGURA 31- Relatório financeiro
FONTE: Novo sistema da construtora

7.4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Para atendimento a autonomação do Jidoka e ao QR Code da indústria 4.0 explanados na
fundamentação teórica, ocorreu a implementação da tecnologia no novo sistema de gestão da
construtora. Foram realizadas buscas de mercado dos modelos existentes para implementação
do mecanismo e estruturada a impressão do código em folha adesiva para colagem nas baias.
Para impressão dos códigos, utilizar-se-á o menu “Impressão de Etiqueta de Itens” que contará
com o novo cadastro dos itens e desabilitação dos antigos. O próprio sistema faz a geração do
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código QR Code de vários códigos por folha, conforme pode-se observar nas figuras a seguir.

FIGURA 32- Impressão de etiqueta de item
FONTE: Novo sistema da construtora

FIGURA 33- Visualização da matriz de código QRCode
FONTE: Novo sistema da construtora

Conforme plano de ação do Apêndice A, foi necessário reunir com os principais representantes
da construtora para organização das classes de itens do almoxarifado. Dessa forma, a primeira
decisão em consenso, tornou-se no aumento do espaço geográfico e remoção dos itens de
demolição de obras que são reaproveitados para outro ambiente. Através da explicação da
metodologia Kaizen para melhoria contínua e obtenção do controle logístico, a diretoria da
empresa foi convencida a construir e aumentar as baias de armazenagem, além de ampliação
do segundo piso de depósito de materiais.
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FIGURA 34- Almoxarifado antes
FONTE: Autoria própria

FIGURA 35- Prateleiras almoxarifado depois
FONTE: Autoria própria

Com as prateleiras instaladas e o almoxarifado expandido, iniciou-se o processo de organização
com a metodologia 5S dos materiais nas suas respectivas baías, bem como identificação com o
QR Code.
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FIGURA 36- Cabos elétricos identificados
FONTE: Autoria própria

FIGURA 37- Disjuntores identificados
FONTE: Autoria própria

Como análise qualitativa, o investimento foi de aproximadamente R$15.000.00 (quinze mil
reais) para concepção e instalação do software, com economia mensal de aproximadamente
R$1.800,00 e cálculo de payback para período de 6 (seis) meses. É válido salientar que a
economia mensal justifica 95% (noventa e cinco por cento) do salário do almoxarife. De forma
indireta, com relação aos ganhos do processo, torna-se visível a organização e dinâmica da
logística do almoxarifado e setor de compras, os quais trabalham integrados e com todas as
informações controladas pelo sistema, assim como aperfeiçoamento dos lançamentos em tempo
real para tomada de decisão da alta gerência. Além disso, a implementação foi bastante
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valorizada pelos funcionários envolvidos, os quais se encontram conscientizados e motivados
para melhoria contínua do controle de estoque.
7.5 CONTROL – PADRONIZAÇÃO
A etapa de control, ou seja, padronização, é a final do DMAIC. Para que as implementações
permaneçam funcionando, é necessária a aplicação de ferramentas para verificar os resultados
do item anterior e garantir que os resultados satisfatórios sejam mantidos.

FIGURA 38- Sistema de organização com sustentabilidade
FONTE: Autoria própria

FIGURA 39- Sistema de paletização
FONTE: Autoria própria
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FIGURA 40- Padronização da organização em oficinas de apoio
FONTE: Autoria própria

No acompanhamento da eficiência dos processos, é preciso adotar métricas e indicadores de
desempenho que podem ser estruturados para controle dos próprios funcionários. Sendo assim,
a autora sugere a empresa implementar programa que premie os colaboradores. A dinâmica do
programa tem o intuito de premiar o alcance dos lançamentos e fechamentos de relatórios, assim
como atendimento do prazo das solicitações dos canteiros de obra. Pois dessa forma, os
colaboradores terão motivação e consolidação da cultura na empresa.
Além disso, garantindo a certificação de qualidade do PBQP-H, os coordenadores do processo
deverão efetuar auditorias periódicas e semanais para verificar a política de 5’S, os lançamentos
e relatórios no sistema, a organização do estoque físico e dentre outros parâmetros especificados
na implementação. As auditorias deverão contemplar relatórios, os quais deverão ser
encaminhados para o setor de qualidade e receber validação, assim como correções de possíveis
não conformidades.

8. CONCLUSÃO

O trabalho possibilitou a ampliação dos conhecimentos na aplicação do DMAIC e suas etapas,
assim como as ferramentas da Engenharia de Produção, permitindo uma abordagem prática das
teorias desenvolvidas em todo o curso. Com relação a construtora, objeto de estudo, houve o
amadurecimento das concepções e importância do investimento na automatização dos
processos.
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Com o desenvolvimento deste trabalho, identificou-se que é possível obter controle dos itens
em tempo real com eliminação de processos burocráticos e que não agregam valor mesmo com
a simultaneidade de obras.
As principais dificuldades são relacionadas a escassez de dados; já que o processo não tinha
parâmetros de controle, justificável devido cultura do setor de construção civil.
Como sugestões de melhorias, sugere-se que continue o mapeamento estatístico com coletas de
dados principalmente de tempo e verificando vícios de processo que possam ser eliminados, já
que é cultural na construção civil a tomada de decisão rápida para acabativa imediata de
problemas, as quais, na maioria das vezes, acarretam em desperdícios e prejuízos.
Com relação a sensibilização e humanização, a aplicação das ferramentas de qualidade, com
apoio dos funcionários é visível e motiva os profissionais para manterem consistência diária.
De um modo geral, os objetivos definidos para melhoria da logística e implementação do
software ERP, juntamente com a automatização com o QRCode foram realizados e tornaram a
construtora referência mercadológica com vantagem competitiva na região do sul de Minas
Gerais.
Sob a ótica de aprendizado, tal trabalho permitiu um grande crescimento pessoal, profissional
e acadêmico, tanto do ponto de vista técnico, através do conhecimento e acompanhamento dos
processos, como da análise crítica de gestão estratégica.
Sugere-se também para futuros trabalhos na área de construção civil, a aplicação da
metodologia sobre os demais setores, alcançando assim a transformação digital de forma
íntegra.

FONTE: Autoria própria
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RESUMO
O Tratado Acadêmico apresenta o estudo de caso do uso da metodologia de
manutenção proativa total em uma indústria química de polipropileno, localizada na
cidade de Itatiba-SP. A manutenção proativa total é utilizada pela organização a fim
de deixar a planta mais eficiente e eficaz através de aumento da produtividade,
redução de custos, redução de quebras, melhor uso dos ativos, integração das
equipes de trabalho e melhorias, assim sendo mais competitiva no mercado. Serão
abordadas ao longo do trabalho, as ferramentas utilizadas pela metodologia, como
foi adaptada pela organização estudada e os impactos nos indicadores de qualidade
e produtividade no setor de Manutenção. Os resultados esperados são a redução no
número de quebras e melhores resultados dos indicadores.

Palavras chaves: Total Manutenção Proativa. Manutenção. Indicadores.

ABSTRACT

The Academic Treaty presents the case study of the use of the total proactive
maintenance methodology in a chemical polypropylene industry, located in the city of
Itatiba-SP. Total proactive maintenance is used by the organization in order to make
the plant more efficient and effective through increased productivity, reduced costs,
reduced breakages, better use of assets, integration of work teams and
improvements, thus being more competitive in the field. market. The tools used by
the methodology, as adapted by the studied organization and the impacts on quality
and productivity indicators in the Maintenance sector will be addressed throughout
the work. The expected results are the reduction in the number of breaks and better
results of the indicators.
Keywords: Total Proactive Maintenance. Maintenance. Indicators.
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1 INTRODUÇÃO
O mercado sempre aumenta a exigência de seus fornecedores, buscando melhores
soluções para os seus negócios, além de um valor financeiro justo. Com isso, acaba
acarretando uma obrigação sistêmica do mercado para que as organizações
busquem melhores resultados para atender as necessidades e continuarem vivas.
As indústrias procuram alternativas e metodologias para conseguir resultados
melhores e assim permitir que ela aprimore ou mantenha seus padrões de
qualidade, consiga reduzir custos e aumente a eficiência da sua mão de obra e
máquinas.
A Total manutenção proativa é uma aplicação direcionada da melhoria contínua,
focada no aumento expressivo da qualificação competitiva e potencial dos
processos, por intermédio de progressões estratégicas da empresa. É uma
ferramenta de gerenciamento que ataca as causas de perdas sequenciais, de modo
a aperfeiçoar constantemente o sistema organizacional da empresa, tanto na
qualificação de pessoal quanto no aumento da autonomia de equipamentos dos
processos industriais, garantindo assim, a qualidade dos produtos e serviços
ofertados. (FIDELIX E KOVALESKI, 2019).
O TPM apresenta uma estrutura de oito pilares que dão sustentação para toda sua
implantação e manutenção, envolvendo toda a empresa nas principais metas: zero
defeitos, zero acidentes, zero quebra, zero falhas, aumento da disponibilidade de
equipamento e lucratividade (NASCIMENTO, 2017).
Um estudo realizado em 2006 por Carrijo e lima apresentou um estudo referente ao
TPM no Brasil, onde foi visto que há uma grande influência das organizações
multinacionais instaladas em território Brasileiro. Assim servindo como benchmarking
para a maioria das empresas que possuem maquinário.
O objetivo deste trabalho verificará como é a metodologia do TPM e como a
indústria de compostos de polipropileno implantou em sua planta localizada em
Itatiba-SP, apontando as ferramentas utilizadas pelo setor de manutenção e os
resultados obtidos nos indicadores.
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1.1.

OBJETIVOS
1.1.1. Objetivo Geral

O objetivo geral é apresentar os ganhos da aplicação da metodologia TPM em uma
indústria química.
1.1.2. Objetivos específicos
a) Analisar as ferramentas utilizadas pela metodologia;
b) Analisar o número de quebras no período de janeiro de 2018 a junho de 2020;
c) Analisar os impactos nos indicadores de manutenção.
1.2.

JUSTIFICATIVA

A metodologia TPM é muito relevante a todos os tipos de indústrias, pelas diversas
ferramentas que possui e a forma como pode ser implantada personalizada. Analisar
este estudo de caso como uma forma de demonstrar os resultados quantitativos e a
eficácia da manutenção total produtiva.
Atualmente as grandes indústrias brasileiras utilizam a metodologia e diversas são
reconhecidas como a AMBEV, Natura, Cervejaria Heineken, Johnson & Johnson,
Unilever, Coca-cola Brasil, FCA, Valeo, Ford entre outras. Como o estudo dos
resultados obtidos deste exemplo, deixará a possibilidade de comparar resultados
em possíveis novos trabalhos relacionados.
Na graduação de Engenharia de Produção é demonstrado a metodologia nas
matérias estudadas durante o percorrer do curso. Com a

investigação desta

aplicação e análise dos resultados obtidos irá proporcionar uma maior amplitude
dos conhecimentos e ferramentas do TPM.
1.3.

OBJETO DE ESTUDO

O cenário é referente a uma organização de grande porte de compostos de
polipropileno, fruto de uma joint venture entre uma Indústria petroquímica austríaca
que detém 80% do capital com uma indústria brasileira do ramo de petroquímica que

14

detém os outros 20%. A empresa é responsável por fornecer matéria-prima plástica
ao mercado de embalagens avançadas, infraestrutura e automotiva para o mercado
sul americano. A indústria está localizada em Itatiba no estado de São Paulo na
região de Jundiaí-SP. A organização possui aproximadamente 100 funcionários e
funciona em três turnos setes dias por semana. Em seu processo produtivo tem 5
extrusoras. Abaixo a figura 1 com a imagem aérea da planta:

Figura 1 – Imagem aérea da planta
Fonte: Empresa

2 REVISÃO TEÓRICA

2.1.

O TPM E A SUA HISTÓRIA

A “Total Productive Management” conhecido pela forma abreviada TPM, é uma
metodologia japonesa, que começou com o japonês Seiichi Nakajima. A
manutenção produtiva total segue

através de um sistema

estruturado em oito

pilares que busca a maximização da produtividade,eficiência da fábrica e aumentar a
confiabilidade das máquinas, isso, atrelado a participação de todos os funcionários,
fazendo uma reeducação nas ações de preservação e melhoria contínua.
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Para IMAI(2000) o TPM é um metodologia de gestão que identifica e elimina perdas
no processo produtivo, maximiza a utilização do ativo da empresa e garante a
geração de produtos de qualidade e custos competitivos.
Segundo Carrijo (2008) a metodologia TPM atual é sustentada por 8 (oito) Pilares,
que são 8 (oito) grandes assuntos: Manutenção Autônoma (MA), Melhoria Específica
(ME), Manutenção Planejada (MP), Educação e Treinamento (ET), Segurança e
Meio Ambiente (SHE), Controle Inicial (CI), Manutenção da Qualidade (MQ) e Áreas
Administrativas (ADM).
O surgimento do TPM foi no Japão mas podemos considerar que surgiu com a
evolução da Manutenção. O TPM deriva da manutenção preventiva, concebida nos
Estados Unidos (KARDEC, NASCIF,2012).

A Partir de 1950 o conceito de

manutenção preventiva com conceitos de intervenção adequadas para aumentar a
vida útil do equipamento, praticando com ações de evitar e diminuir falhas. Em
seguida foi introduzida as melhorias para melhorar os processos de manutenção e
equipamentos. Já na década seguinte foi incorporado às ideias de prevenção de
manutenção. A partir de 1971 que a metodologia foi desenvolvida com a estratégia
na máxima eficiência dos equipamentos e análise de perda por falha dos
equipamentos com o conceito quebra zero. Após foram acrescentados ferramentas
para analisar as perdas e redução de custos. Atualmente engloba não só os setores
de Operação e Manutenção e sim toda a empresa como todo, dos setores
administrativos a logística.
2.2.

OBJETIVOS DA MANUTENÇÃO TOTAL PRODUTIVA

Os objetivos do TPM são a eliminação das causas das quebras e dos defeitos a fim
de garantir a manutenção planejada e programada. É baseado em aumentar a
disponibilidade, a facilidade de operação e manutenção das máquinas e
equipamentos contribuem para manter um ambiente produtivo e com qualidade total.
Costumamos dizer que seu objetivo principal é composto por três objetivos: a
“Quebra Zero”, o “Defeito Zero” e o “Acidente Zero”.
Segundo TAKAHASHI (2000) os principais fatores melhorados pelo TPM são?
a) Redução do número de quebras;
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b) Aumento da produtividade;
c) Melhoria da qualidade;
d) Desenvolvimento de reestruturação comportamental da organização;
e) Integração do operador com o equipamento;
f) Melhoria das condições/ambiente de trabalho;
g) Redução de custos;
h) Minimiza estoques;
i) Aumenta a durabilidade dos equipamentos;
j) Redução dos índices de acidentes (Frequência e gravidade)
k) Possibilidade de retorno mais rápido do investimento realizado.
A metodologia TPM busca barrar que situações industriais consideradas
indesejáveis

para

qualquer

processo

ocorra

como

as

paradas

corretivas

desorganizadas, prolongadas e constantes; Atrasos de entrega por causa de
problemas de manutenção; Necessidade de contar com altos estoques devido a
baixa confiabilidade do processo; Ter um alto índice de produtos defeituosos por
causa da instabilidade do processo; Não conseguir manter melhorias de processos.
2.3.

PILARES DO TPM

Os pilares da Manutenção total produtiva são conforme Carrijo (2008), formas de
estruturar as linhas de ação para a implantação da metodologia. São formados por
equipes multidisciplinares, que são de várias áreas da empresa. Essas equipes são
responsáveis por estudar a metodologia e os objetivos de seu Pilar de modo a
adaptar e implantar em sua empresa.
Os pilares do TPM são:
a) Manutenção Planejada;
b) Melhoria Específica;
c) Educação e treinamento;
d) Manutenção autônoma;
e) Controle Inicial;
f) Manutenção da Qualidade;
g) TPM Office;
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h) Segurança, Saúde e meio ambiente.

Abaixo a figura 1 apresentando os 8 pilares:

Figura 2 – Os 8 Pilares do TPM
Fonte: KARDEC, NASCIF (2013)

O pilar Melhoria Específica para Suzuki (1994), as melhorias específicas, também
chamadas de melhorias focadas, são um tipo de atividade realizada por equipes de
projeto compostas por colaboradores tais como multifuncionais (operário líder de
uma das equipes de produção), equipe de manutenção e operadores.
A manutenção autônoma é o pilar do TPM que é o conjunto de ações e medidas
tomadas pelos operadores no sentido de acompanhar e maximizar a vida dos
equipamentos que operam através da conscientização de sua importância no
processo de manutenção do mesmo (SALTORATO; CINTRA, 1999). A ideia desse
tipo de manutenção é permitir que os próprios operadores realizem algumas tarefas
consideradas mais simples de manutenção (lubrificação, apertos de parafusos,
limpeza, etc.).
O pilar de manutenção planejada segundo Suzuki (1994), aborda três formas de
manutenção: preventiva, pós-quebra e preditiva. A finalidade de realizar a
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manutenção preventiva e preditiva é eliminar as quebras. Porém, mesmo quando se
realizam essas manutenções ainda há ocorrência de quebras inesperadas. Tais
quebras revelam erros nos planos de manutenção e mostram que existem medidas
ineficazes de prevenção das mesmas.
Educação e Treinamento tem o intuito de auxiliar na ampliação do conhecimento
técnico e nesta mudança em relação ao comportamento, através do aprendizado de
modo simples sem complexidade (TENÓRIO; PALMEIRA, 2002).
O pilar de Manutenção da Qualidade tem como objetivo garantir a fabricação de
produtos com qualidade e prevenir os defeitos através dos processos e
equipamentos. As características de qualidade estão influenciadas principalmente
pelos quatro incentivos de produção: equipamentos, materiais, habilidades e ações
das pessoas e métodos. Considera-se então que, se os equipamentos ou
instalações estiverem em condições de produzir com a máxima qualidade,
consequentemente os produtos acabados terão a conformidade esperada, a
qualidade desejada (SUZUKI, 1994).
TPM Office conforme Suzuki (1994), os departamentos administrativos e de apoio
tem papel importante, como suporte a produção. As atividades de TPM realizadas
por esses departamentos não devem somente apoiar o TPM da planta, estes devem
também reforçar suas próprias funções melhorando sua organização e cultura.
Segurança, saúde e meio ambiente é o último pilar sendo um requisito muito
importante considerado pela TPM, pois busca eliminar os acidentes promovendo a
segurança dos operadores. Os estudos de operacionalidade combinados com os
treinamentos para prevenir acidentes e as análises de falhas são meios eficazes
para

tratar

estes

assuntos

(SUZUKI,

1994).

Tenório

e

Palmeira

(2002)

complementam que também é importante o desenvolvimento de atividades de
preservação ambiental, identificando os impactos causados ao meio ambiente e,
através de palestras, eventos ou outros meios, conscientizar os empregados da
comunidade, demonstrando os resultados obtidos e as prevenções realizadas.
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2.4.

VANTAGENS TPM

A metodologia TPM é utilizada por diversas grandes empresas do mundo no ramo
automobilístico, bebidas, cosméticos entre outros. Isso serve de inspiração para
pequenas e médias empresas a realizar a implantação com os cases de sucesso já
existente no mercado.
Para garantir sucesso em uma boa implantação é necessária uma avaliação de
recursos e valores que serão dispostos pela organização na fase de implantação
para que não ocorra uma desistência durante introdução da metodologia na
empresa.
A restauração dos equipamentos pode custar caro para a organização dependendo
dos equipamentos que são utilizados e deve ser feita de forma que não impacte
severamente a empresa, planejar as formas de como isso deverá ocorrer é
fundamental para o sucesso no TPM.
Os benefícios trazidos pela metodologia são muito como o aumento da
produtividade, aumento da disponibilidade dos equipamentos, redução de custos,
aumento da vida útil entre outros. A mensuração dos ganhos de cada um dos
benefícios é fundamental para conseguir colocar como metas, e assim poder realizar
uma avaliação financeira do retorno esperado.

2.5.

PROGRAMA 5S

O Programa 5S é o ponto de partida e um requisito básico para o controle da
qualidade, uma vez que proporciona vários benefícios. A utilização, a ordem, a
limpeza, o asseio e a autodisciplina são essenciais para a produtividade. É
necessário haver melhorias contínuas, treinamentos e conscientização do pessoal
quanto à filosofia da qualidade. Este programa é muito importante para melhorar o
ambiente de trabalho, a saúde física e mental dos trabalhadores e o sistema da
qualidade.
Um Programa 5S visa mudar a maneira de pensar das pessoas na direção de um
melhor comportamento, para toda a sua vida. O Programa 5S não é somente um
evento episódico de limpeza, mas uma nova maneira de conduzir a empresa com
ganhos efetivos de produtividade. (CAMPOS, 1999).
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Figura 3 – Os 5S
Fonte: Falconi (2004)

2.6.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

O Diagrama de Ishikawa em esse nome pois foi desenvolvida por Kaoru Ishikawa e
é conhecida também como Diagrama de Espinha de Peixe é uma ferramenta da
Qualidade composta pelo problema e suas possíveis causas baseada no 6 Ms:
máquina, materiais, mão de obra, meio ambiente, método e medidas.
A ferramenta Ishikawa é usada para encontrar, organizar, classificar, documentar e
exibir graficamente as causas de um determinado problema, agrupados por
categorias, que facilitam o brainstorming de ideias e análise da ocorrência. Como as
causas são hierarquizadas, é possível identificar de maneira concreta as fontes de
um problema. Abaixo a figura 4 demonstrando o diagrama de Ishikawa:
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Figura 4 - Diagrama de Ishikawa
Fonte: Campos, 1999

2.7.

INDICADORES (KPI)

Os KPI (Key Performance Indicator) são indicadores para verificação de
desempenho de uma organização, analisando os resultados obtidos e podendo
gerar ações para alavancar resultados.
A mensuração de resultados é extremamente importante para qualquer área.
Nesse caso, os KPIs são utilizados como indicadores de desempenho de cada uma
dessas metas, e permitem um acompanhamento imediato no decorrer das ações.
Eles fornecem informações que facilitam a compreensão do andamento das
atividades.
3 METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia de pesquisa utilizada para o trabalho foram a busca na literatura para
identificação dos conceitos relacionados a Manutenção Total Produtiva, utilizando
um método confiável com pesquisas sistemáticas e racionais. Segundo Lakatos e
Marconi (2000), o método consiste na descrição precisa de todos os passos que
serão tomados pelo pesquisador. O levantamento bibliográfico foi realizado através
dos principais artigos desenvolvidos nas principais instituições relacionadas a
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Engenharia de Produção e a de portais como a da Associação Brasileira de
Engenharia

de

Produção

(ABEPRO),

Revista

Produção

Online.

Após

aprofundamento nas leituras dos artigos foi realizada uma criteriosa seleção, que
foram definidos os que mais se aproximam do tema abordado, de forma de deixar
sólida a base bibliográfica.
Após a primeira consolidação da base bibliográfica por meio de artigos foi a hora de
buscar os livros que foram utilizados como fontes por esses trabalhos acadêmicos,
além de buscar na literatura recente as atualizações sobre a ferramenta TPM. Assim
foi consolidada a base teórica antes da coleta de dados do estudo de caso.
Para a obtenção dos dados foram adotadas as abordagens quantitativa e qualitativa,
com relação ao fenômeno investigado TPM. A abordagem pode ser definida como
qualitativa e quantitativa segundo Brymam (1998). A abordagem qualitativa é a qual
o pesquisador analisa os fatos como membro interno da organização, os conceitos
são transformados em medidas, é analisado de forma profunda os acontecimentos,
entender o comportamento e as motivações. Já a abordagem quantitativa é
realizada uma coleta de dados que devem ser mensuráveis e verificáveis de modo
que a pesquisa siga para conclusões.
O trabalho em questão se caracteriza nas duas abordagens, tanto qualitativa quanto
quantitativa, por se tratar de um estudo fundamentado em pesquisa bibliográfica que
foram por artigos, livros, estudos acadêmicos e por meio de indicadores e resultados
analisados na empresa estudada.
Em relação às categorias de pesquisa, de acordo com Filippini (1997), elas se
dividem em survey, estudo de caso, modelagem, simulação, estudo de campo,
experimento e teórico.
O Survey é o uso de instrumento de coleta de dados único geralmente é utilizado
questionário, aplicado a amostras com números grandes, com o uso de técnicas de
amostragem e análise de inferência estatística,
O Estudo de Caso é uma análise aprofundada de um ou mais objetos, com o uso de
múltiplos instrumentos de coleta de dados e presença da interação entre
pesquisador e objeto de pesquisa.
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A Modelagem é o uso de técnicas matemáticas para descrever o funcionamento de
um sistema ou de parte de um sistema produtivo.
A Simulação é o uso de técnicas computacionais para simular o funcionamento de
sistemas produtivos a partir de modelos matemáticos.
O Estudo de Campo: outros métodos de pesquisas (principalmente de abordagem
qualitativa) ou presença de dados de campo, sem estruturação formal do método de
pesquisa da mesma.
Experimento é um estudo da relação causal entre duas variáveis de um sistema com
condições controladas pelo pesquisador.
O Teórico são discussões conceituais a partir da literatura, revisões bibliográficas e
modelagens conceituais.
Desta forma, o estudo de caso foi adotado como a abordagem da metodologia de
pesquisa, e conforme explicado no capitulo objetivo de estudo é uma indústria de
compostos de polipropileno que está na cidade de Itatiba no estado de São Paulo
que

tem

como

clientes

as

principais

montadoras

automobilísticas

e

de

eletrodomésticos da América do sul. Segundo Yin (2001) os estudos de casos são
as estratégias preferidas quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos
inseridos no contexto da vida real.

4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS

4.1.

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A organização abordada nesse estudo de caso é uma empresa de grande porte de
compostos de polipropileno e que para prevenir sua confidencialidade não será
revelada a verdadeira razão social. A empresa é fruto de uma joint venture entre
uma indústria petroquímica austríaca que detém 80% do capital com uma indústria
brasileira do ramo de petroquímica que detém os outros 20%. A empresa está
localizada no interior do estado de São Paulo na cidade de Itatiba. O mercado de
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atuação é o de fornecimento de matéria-prima plástica ao mercado de embalagens
avançadas, infraestrutura e automotiva para o mercado sul americano.
O setor abordado no trabalho é o de Manutenção Industrial que envolve todas as
manutenções envolvendo as extrusoras de plásticos da planta, que no total são
cinco e que somadas possuem capacidade de 60 mil toneladas por ano de
produção.

4.2.

PROCESSO PRODUTIVO

O processo produtivo da organização é composto de seis extrusoras,quatro
ensacadeiras sendo duas de sacos de duas toneladas e as outras de sacaria de
vinte e cinco quilos cada saco e duas injetoras para testes da produção. Em seu
total funcionamento a capacidade de produção anual é de 60 mil toneladas de
composto de polipropileno.
O processo de extrusão segundo PETRY(2012) consiste em fazer passar a massa
polimérica moldável por dentro de um cilindro aquecido por meio da ação
bombeadora de uma ou duas roscas sem fim, promovendo o cisalhamento,
homogeneização e plastificação do material. Posteriormente, o material passa em
uma matriz com o perfil desejável, de forma contínua. O extrudado pode ser
enrolado em bobinas, cortado em peças de dimensões especificadas, ou cortado
em grânulos reguladores, com uma faca rotativa. Pelo processo de extrusão podem
ser fabricados tubos, perfis, filmes, fibras e ráfia em PP.
O processo das extrusoras na empresa é enriquecer o polipropileno com aditivos
que podem utilizados para evitar a oxidação e degradação do polipropileno, mas
também para modificar suas propriedades e características como alterar a cor,
modificar a dureza, controle de transparência, redução da inflamibilidade entre
outros.
A empresa aplicou o TPM apenas nas cinco extrusoras que estão ativas para
produção. Após a consolidação da metodologia nas extrusoras a empresa pretende
aplicar nas ensacadeiras e nas injetoras.
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Uma das extrusoras está desativada desde 2015 devido a demanda de produção
para toda America Latina estar sendo comportada pelas demais extrusoras. Há um
plano de retrofit desta linha que precisa de grandes investimentos na parte elétrica e
mecânica além de deixar padronizada em relação às outras linhas de produção.
Abaixo a figura da extrusora:

Figura 5 – Extrusora
Fonte: AZmatrials Dr.Harold Giles - Dynisco (2017)

As máquinas injetoras promovem a plastificação do polímero de forma rápida e
uniforme, mantendo a composição e temperatura da massa homogênea, para assim
transmitir o material fundido através dos canais de injeção de um molde. O material
é então refrigerado dentro do molde, de forma a permitir a sua solidificação e
posterior remoção do produto sem deformação. Em geral, pode-se observar na base
da peça plástica uma "cicatriz", que é o ponto de injeção do material plástico dentro
do molde. (MANO, 1999).
As injetoras utilizadas na operação são para realizar testes para comprovar a
qualidade que o produto está conforme o estabelecido através de pequenas
amostras.

26

As ensacadeiras são a parte final do processo e para atender os mais diferenciados
clientes, a empresa conta com dois tipos de ensaques, os de sacos grandes(big
bags) de duas toneladas e os de sacaria de 25 quilos. O material que após
processado vai para os silos e após os silos vão para as ensacadeiras.
As ensacadeiras de sacos de 25 kilos utilizam o FFS (Form Fill Seal) é um sistema
que, como o nome em inglês já diz, forma, enche e sela o saco de forma automática
garantindo uma embalagem limpa, bem fechada e compacta.
As ensacadeiras de grandes sacos visam proporcionar uma embalagem correta,
além de permitir que os sacos permaneçam estáveis, tornando mais fácil, barato e
seguro o seu transporte. A principal vantagem desse tipo de ensacadeiras é o
ensaque de grandes volumes, além de evitar desperdícios e garantir a precisão do
peso.

Figura 6 - Ensacadeira de sacos de 2 toneladas
Fonte: Empresa
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4.3.

O TPM NA EMPRESA

A estratégia de utilizar o TPM na organização foi um acordo da Diretoria para um
modelo de gestão voltado para melhoria de desempenho, eficiência, redução de
perdas no processo bem como a melhoria de sinergia entre os times, assim garantir
o crescimento sustentável do negócio.
A manutenção total proativa possui oito pilares, mas a organização adaptou e utiliza
apenas quatro que são: Manutenção Planejada, Melhoria específica, Educação e
Treinamento e Manutenção Autônoma. A decisão de ter apenas estes quatro pilares
foi uma decisão da Diretoria após análise da metodologia e como ela poderia ser
aplicada e com o que a empresa possui com sua visão, missão e valores.
Abaixo a figura dos pilares adaptados na empresa:

Figura 7 - Os Pilares adaptados pela empresa
Fonte: Empresa

O pilar Manutenção planejada(MP) tem seis membros sendo o Supervisor de
Manutenção, Planejador de Manutenção, Supervisor de Produção T2, um Operador
Manutentor e um Eletromecânico e estagiário de Manutenção.
Missão do MP: Garantir a disponibilidade da função de equipamentos e instalações
de modo a atender o processo de produção com confiabilidade, segurança e
preservação do Meio Ambiente prezando sempre pelo melhor custo.
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Visão do MP: Conquistar quebra zero, através das melhores soluções de
manutenção, aumentando vida útil dos equipamentos e reduzindo custos.
Politicas e Diretrizes MP:
a) Estabelecer condições básicas;
b) Cumprir as condições de uso;
c) Reverter as deteriorações;
d) Abolir ambientes que causem fontes de sujeira e aceleração da deterioração;
e) Corrigir as deficiências de projeto (pontos fracos);
f) Incremento da Capacitação Técnica;
O pilar de Manutenção Autonôma(MA) possui seis membros sendo o Supervisor de
Produção T1, Supervisor de Produção T3, Analista de Manutenção, um Operador
Manutentor e dois Operadores.
Missão do MA: dos equipamentos através do desenvolvimento e capacitação das
pessoas visando a melhoria no ambiente produtivo aumentando a percepção quanto
a pequenos reparos, lubrificação e inspeções, buscando manter as condições
básicas dos equipamentos.
Visão do MA: Promover a capacitação contínua da operação confiando e
acreditando no potencial das pessoas para a Gestão Autônoma.
O pilar de Melhoria Específica(ME) possui seis membros sendo a Engenheira de
Melhoria Contínua, Engenheiro de Processos, Analista de Custos, Compradora,
Supervisor de Laboratório e Especialista em desenvolvimento de produto
Missão do ME: Ser reconhecido até 2020 como o grupo que propõe soluções
eficazes com foco em otimização de processos que levam à excelência operacional.
Visão do ME: Identificar e priorizar os projetos mais relevantes, criar os grupos,
prover suporte através do levantamento de dados e matriz de priorização com um
time multidisciplinar de pensamento crítico e com foco no resultado.
O pilar de Educação e Treinamento (ET) possui seis membros sendo a Especialista
de T&D, Gerente de Operações, Supervisor de Produção, Comprador, Analista de
Laboratório e Analista de Produto.
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Missão do ET: Conscientizar e engajar os colaboradores através de programas de
educação e treinamento, estimulando o autodesenvolvimento e crescimento
profissional para alcançar a excelência dos indicadores de performance e também
suportar a estruturação dos demais pilares.
Visão do ET: Ser referência na metodologia de capacitação e desenvolvimento
comportamental e técnico dos colaboradores até 2020.
4.3.1. ETIQUETAS
As etiquetas são utilizadas pelos operadores com o objetivo de identificar no
equipamento anomalias que poderão gerar uma deficiência, como uma deterioração
forçada, local de difícil acesso para limpeza ou lubrificação, perda de tempo de
setup, ponto de risco de acidente, entre outras. A utilização desta ferramenta ajuda
na detecção e correções, seja pelo operador ou pela manutenção (NAKAJIMA,
1989).
Abaixo figura de exemplo de etiqueta de anomalia:

Figura 8 - Etiqueta vermelha

30

Fonte: Empresa

As etiquetas demonstram o interesse do operador em manter a sua máquina em
boas condições, e durante o trabalho foi conseguido verificar a cobrança que os
operadores tinham em ver a etiqueta como resolvida. Notou-se também que a
equipe de manutenção se empenhava em conseguir sempre resolver as etiquetas
durante as preventivas no equipamento.
A integração das etiquetas com as ordens de serviços garantem uma manutenção
preventiva mais efetiva.
4.3.2. Definição de Quebra
A quebra de um equipamento ou máquina é quando fica em um estado de parada
total devido a perda de suas funções. Um número de quebras elevado impacta em
diversos resultados da empresa e o TPM trabalha para diminuí-lo.

Figura 9 - Figura sobre quebra de equipamento
Fonte: Adaptado por SAMPAIO (2005)

Na organização estudadas as quebras graves foram definidas as que os
equipamentos tenha uma interrupção maior que duas horas. As quebras graves
devem ser analisadas por um formulário chamado de Análise simplificada de quebra
(ASQ) que busca entender os motivos da parada e pontos de melhoria. Nas ASQ
são utilizadas as ferramentas Gráfico de Ishikawa, 5 por quês.
Abaixo a figura do formulário ASQ:
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Figura 10 - Formulário de Análise simplicada de quebra
Fonte: Empresa

4.4.

INDICADORES UTILIZADOS

Os indicadores utilizados no setor de Manutenção são os Mean Time Between
Failures (MTBF), número de quebras, tempo total das quebras e o controle de
etiquetas. Os indicadores são avaliados mensalmente e após a finalização do ano
comparado com o antecessor e atualizados as metas.
Os resultados dos indicadores utilizados pela empresa no setor de manutenção são
impactados diretamente pelo número de quebras. Abaixo a tabela detalhando as
quebras de 2018 até junho de 2020:
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Tabela 1 – Tabela de detalhamento das quebras
Fonte: Empresa

4.4.1. MTBF
O Mean Time Between Failures é o indicador que avalia o tempo médio entre falhas,
com ele conseguimos mensurar a confiabilidade da máquina.
A coleta de dados é realizada através de uma planilha onde os operadores lançam
os dados referentes as paradas, e o setor de manutenção ao final de cada mês
realiza a compilação e aplicação da formula.
A formula utilizada para o MTBF:
MTBF = (TD – TM) / P
TD = Tempo Total de Disponibilidade, é o tempo que o equipamento deveria estar
funcionando caso não houvesse nenhuma parada ou intervenção.
TM = Tempo Total de Manutenção, é o tempo que o equipamento ficou parado
devido as paradas de manutenção.
P = Número de Paradas, é a quantidade de vezes que o seu equipamento parou e
necessitou de reparos.
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Abaixo o gráfico do MTBF até meio de 2020:

Gráfico 1 - Indicador MTBF
Fonte: Empresa

O gráfico do MTBF apresenta que os resultados estão acima da meta estipulada de
1200 e com os valores subindo de forma elevada comparada aos períodos de 2018
e 2019. Devido a pandemia do novo coronavírus de 2020 no mês de abril a planta
ficou parada e por isso não teve valores no gráfico.
O número de quebras afeta muito o desempenho deste indicador, então quanto
menor as paradas, melhores são os resultados.
4.4.2. Número de Quebras:
O Indicador de número de quebras como o próprio nome diz é o que avalia a
quantidade de quebras dentro do mês. Quanto menor melhor.
A coleta de dados para esse indicador é realizada através de uma planilha onde os
operadores lançam os dados referentes às paradas, e o setor de manutenção ao
final de cada mês realiza a compilação e avaliação.
Abaixo o gráfico do indicador do número de quebras de 2020:
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Gráfico 2 - Indicador de quantidade de quebras
Fonte: Empresa

O gráfico de números demonstra que a quantidade de quebras diminuiu em relação
às médias de 2018 comparado com 2019. A média de 2018 é de 3.3 quebras por
mês já no de 2019 a média é de 2.3. O ano de de 2020 tem apenas duas quebras e
com média de 0.4 por mês. O número máximo de 2020 é de 2 quebras por mês no
máximo.
4.4.3. O tempo total de quebras:
O indicador de tempo total de quebras analisa o somatório de tempo das quebras.
Quanto menor melhor. Após a análise das quantidades de quebras dentro do mês o
setor de manutenção realiza o somatório e lança no gráfico.
Abaixo a gráfico do indicador de tempo total de quebras até maio 2020:
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Gráfico 3 - Indicador de tempo de quebras
Fonte: Empresa

Conforme resultados apresentados no gráfico de tempo de quebras houve um
aumento de 2018 para 2019, mesmo com a quantidade de quebras diminuindo. Isso
deve-se uma quebra no começo de 2018 onde ficou 110 horas paradas e isso afetou
a média anual. O limite mensal em 2018 e 2019 era de 15 horas no máximo e para
2020 com a redução de número de quebras foi reduzido para 14h.
4.4.4. Controle de etiquetas:
O indicador controle de etiquetas é divido em dois um onde são analisados as
quantidades de etiquetas abertas e fechadas dentro do mês e o outro analisando a
quantidade geral.
A coleta de dados é realizada através do software de gestão SAP onde os
operadores lançam via operação IW21 e colocam como tipo T3 e detalham o motivo
da etiqueta e depois é analisada pelo planejador de manutenção. O gráfico é
realizado pelo Planejador de manutenção após compilação dos dados.
Abaixo a gráfico apresentando o indicador analisando a quantidade geral dentro do
ano de 2020:
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Gráfico 4 - Controle de etiquetas anual
Fonte: Empresa

O gráfico de controle total de etiquetas apresenta em vermelho a quantidade aberta
por mês pelos operadores manutentores e em azul indicas as fechadas por mês
após atuação da manutenção. No gráfico os números são somados mês a mês.
Abaixo a figura apresentando o indicador de etiquetas abertas e fechadas dentro do
mês:
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Gráfico 5 - Controle de etiquetas mensal
Fonte: Empresa

O gráfico de controle total de etiquetas apresenta em vermelho a quantidade aberta
por mês pelos operadores manutentores e em azul indicas as fechadas por mês
após atuação da manutenção. O que difere esse gráfico ao anterior de total de
etiquetas é que esse olha apenas o mês e não há somatório.
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5 RESULTADOS
A análise dos indicadores mostra que o número de quebras vem caindo
drasticamente com a utilização da metodologia de manutenção total proativa na
comparação entre o período estudado entre 2018 à junho de 2020. No total em 2018
foram 39 quebras e 2019 já foi reduzido para 27 quebras o que representa um
redução de 30,76%. Os resultados esperados para 2020 são muitos positivos com 2
quebras apenas até o mês de junho.
Abaixo a tabela de detalhamento de quebras onde demonstra de forma reduzida o
comparativo de cada ano:

Tabela 2 - Comparativo anual de quebras
Fonte: Empresa

Os indicadores utilizados pela organização como MTBF, quantidade de quebras
apresentam resultados positivos e estão dentro da meta estipulados pela diretoria da
organização.
O indicador que verifica a quantidade de tempo de quebras não foi tão impactado
devido a uma quebra no motor em fevereiro de 2019 onde uma das máquinas ficou
parada por 110 horas e assim impactou negativamente no indicador anual, e em
2020 o impacto no indicador é claro.
Os resultados positivos devem-se a implantação bem definida dos quatro pilares e o
comprometimento dos colaboradores com a metodologia desde a Diretoria aos
operadores com engajamento e recursos.
A manutenção nas linhas de produção foi melhorada devido as etiquetas de
anomalia. A gestão dessas etiquetas ajudou o setor de manutenção em ter uma
melhor percepção das necessidades de manutenções dos equipamentos, já que os
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colaboradores passaram a descrever as anomalias em seu estágio inicial para a
manutenção, impactando sucessivamente no aumento gradativo da produtividade.

Tabela 3 – Compilado das etiquetas
Fonte: Empresa

No período analisado pelo trabalho verifica-se que foram abertas 977 etiquetas de
anomalias nos equipamentos, e 914 foram finalizadas pela equipe de Manutenção
junto com a equipe de Operação, os números mostram que toda a equipe está
empenhada para manter o equipamento preservado e em funcionamento, assim
evitando quebras e melhorando os indicadores. Há quantidade aberta de etiquetas
de 63 não finalizadas pois há manutenções preventivas programas e materiais
chegando de exportação.
A análise de quebra simplificada (ASQ) ferramenta da manutenção total produtiva
utilizada pela empresa foi essencial para a diminuição de quebras, pois

para

evidenciar o verdadeiro motivo do problema eram utilizados ferramentas como
gráfico ishikawa e os 5 por quês . Os dados gerados pelas ASQ são analisados pelo
pilar de manutenção preventiva(MP) e assim gerados ações e melhorias nas ordem
de serviços preventivas. Deve-se assegurar que as ações geradas na ASQ estarem
ligadas ao plano preventivo de cada equipamento no sistema ERP e que não voltem
a apresentar o mesmo problema em determinado tempo. Caso apresente deverá ser
aberta uma nova ASQ e como sugestão poder ser usado também a ferramente 8D,
que foi desenvolvidad pela Ford nos anos após 1980.
A organização está positiva com os resultados alcançados e espera com a
consolidação cada vez mais da metodologia ,resultados superiores ao apresentados
até a data deste trabalho. Além disso, está avaliando o aumento da vida útil dos
equipamentos e máquinas utilizadas na planta com o passar do tempo.

40

A durabilidade dos equipamentos e a redução de custos são itens que são prezados
pela metodologia e pela a empresa. Conseguir quantificar em valores quanto cada
máquina aumentou sua vida útil, durabilidade, produtividade e de extrema
importância para melhorar a comprovação do TPM e claro aumentar a
competitividade da empresa no mercado em que atua.
Como informado no trabalho as partes de segurança e qualidade que são outros
pilares do TPM que não foram implantados pela empresa devido a ser parte dos
valores estabelecidos pela organização, segue como sugestão uma análise
quantitativa de quantos riscos foram excluídos com as melhorias implantas e se a
taxa de produtos defeituosos apresentaram melhoras.

6 CONCLUSÕES
Este estudo caso do uso da metodologia de manutenção total proativa em uma
indústria química situada em Itatiba-SP teve como objetivo analisar os ganhos da
aplicação, analisar as ferramentas utilizadas e ver o número de quebras diminuírem
e os impactos nos indicadores. Com o período estudado do ano de 2018 a junho de
2020 foi visto resultados positivos em todos os objetivos traçados no inicio do
trabalho com redução de 30,76% no número de quebras e os demais indicadores
dentro das metas estipuladas pela diretoria da empresa.
Os 30,76% positivos na redução de número de quebras induz ao uma maior
disponibilidade das máquinas para produção, e também reduz os gastos com
manutenções não planejadas que tendem a ter um custo mais elevado do que as
manutenções planejadas, além de retirar recursos e colaboradores de atividades
planejadas para atuações emergências de quebras.
O TPM buscar o aumento da satisfação dos colaboradores, durante o trabalho foi
verificado junto com o pilar Educação e Treinamento que não há dados empíricos
que demonstrem aumento na satisfação dos operadores, pois não foi mensurado
através de pesquisa de clima ou outro mecanismo de coleta. A execução e
participação da operação durante todo o período de estudo, são indícios de aumento
de motivação dos colaboradores, porém não é possível mensurar.
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A pequena queda de número de Etiquetas poderia ser avaliado como uma forma de
satisfação e empenho da operação, mas foi analisado pela equipe do pilar
manutenção planejada que com as manutenções preventivas em dia, e com o menor
número de quebras a tendência é que o número de etiquetas abertas diminuam.
Conclui-se que a empresa estudada conseguiu um resultado expressivo nos
indicadores de manutenção utilizando a metodologia e transformando isso em
dados, e posteriormente em ações e uma gestão para evita-los e melhora-los. O
recursos utilizados para a implementação foram baixos considerados os resultados
obtidos pois a organização investiu principalmente na especialização dos
colaboradores com o pilar Educação e treinamento e na gestão dos dados que são
controlados pelo próprio setor de Manutenção com o uso do ERP.
Através dos gráficos 2 de quantidade de quebras, e do gráfico 3 o indicador de
tempo de quebras comprova a diminuição do número quebras. Os gráficos 1 de
MTBF e o gráfico 4 de Controle de quebras somados com os demais citados
demonstram que os indicadores de manutenção obtiveram melhores resultado.
Conclui-se que o objetivo do estudo de caso foi atingido.
Sendo assim, a manutenção total produtiva se mostrou altamente eficaz na
obtenção de resultados positivos no que se refere à melhoria da confiabilidade das
máquinas e diminuição de quebra em uma indústria química.
Esse trabalho contribui apresentando evidências dos avanços obtidos no estudo de
caso realizado além de servir de orientação para outras empresas que buscam
melhorar a produtividade e a qualidade dos processos produtivos.
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