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RESUMO
Em todo o ramo industrial, no mundo, as empresas estão sempre em busca de alcançar a
excelência em seus processos, principalmente na redução do consumo de matéria prima. Para
se alcançar melhoria no nível Six Sigmas em um processo, existem vários métodos, entre eles,
o DMAIC. Esse método visa estabelecer um plano lógico a fim de alcançar melhorias no
processo. O presente trabalho irá apresentar um estudo de caso no processo de solda por onda
em uma empresa do ramo de eletrônica de Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais, que teve
como objetivo analisar o processo a fim de reduzir a formação da borra de solda no processo.
Além disto, foi proposto melhorias de reaproveitamento da borra de solda na própria empresa,
o que ocasionou o aumento na utilização de solda no processo. Com a aplicação da metodologia
DMAIC e com auxílio de ferramentas da qualidade como: Carta de Controle, Design of
Experiments, Mapeamento do processo, foi possível reduzir o desperdício de solda em 12,8%.
Palavras-chave: Cartas de Controle. DMAIC. Melhoria. Mapeamento do Processo. Solda por
Onda. Design of Experiments. Redução.

ABSTRACT
Throughout the industrial sector, around the world, companies are always seeking to achieve
excellence in their processes, especially in reducing raw material consumption. To achieve Six
Sigma level improvement in a process, there are several methods, including DMAIC. This
method aims to establish a logical plan in order to achieve process improvements. This work
will present a case study of improvements in the wave soldering process in an electronics
company in Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais, which aimed to analyze the process in order
to reduce the formation of solder sludge. in the process. In addition, improvements were
proposed for the reuse of the solder sludge in the company itself, which led to an increase in
the use of solder in the process. With the application of the DMAIC methodology and with the
help of quality tools such as: Control Chart, Design of Experiments, Process Mapping, it was
possible to reduce welding waste by 12.8%.
Keywords: Control Charts. DMAIC. Improvement. Process Mapping. Wave Welding. Design
of Experiments. Reduction.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria e a tecnologia de montagem de equipamentos eletrônicos evoluíram muito nos
últimos anos, circuitos que antes ocupavam uma extensa área em equipamentos, hoje estão mais
compactos e menores. Nos anos 90, os televisores de 29 polegadas pesavam, em média, 30
quilos. Com o avanço da tecnologia, atualmente, encontram-se no mercado aparelhos de 50
polegadas pesando 10 quilos. Mas, essa mudança, não foi fácil, pois além da mudança nos tipos
de componentes, houve a mudança tecnológica, e as empresas precisaram atualizar-se para
continuar a atender ao mercado.
Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, com o aumento de utilização de tecnologia
embarcada nas atividades cotidianas e com a introdução do conceito de indústria 4.0 nas
empresas, gradativamente os produtos necessitam de placas de circuito para realizar o controle
de processos, serviços e afins. Um exemplo muito claro é no setor automotivo, os carros estão
mais digitais e conectados, centrais multimídias controlam todos as funcionalidades do carro,
desde o consumo de combustível até a calibragem dos pneus; as partes mecânicas interagem
com as partes elétricas para melhor desempenho; dados são gerados em tempo real, o que
proporciona ao motorista total controle sobre o veículo.
A busca por um sistema produtivo eficiente está crescente em todo o mercado. Para obter
resultados eficientes, principalmente na indústria eletrônica, que movimenta o mundo digital, é
fundamental a implantação de ferramentas da qualidade de maneira a evitar desperdícios e
perda de lucratividade. Nesse sentido, utilizar metodologias que nos auxiliam na análise mais
detalhada do processo é de grande importância para que potencialize o desempenho da
eficiência na busca de vantagem competitiva, com a redução de desperdícios e aumento da
qualidade das atividades operacionais
A indústria de eletrônicos é um dos setores mais importantes na produção brasileira. Segundo
a Associação Brasileira da Industria Elétrica e Eletrônica (ABINEE 2020), o faturamento da
indústria eletroeletrônica atingiu R$ 173,2 bilhões no ano de 2020, o que aponta um crescimento
nominal de 13% em relação ao realizado em 2019 (R$ 153,0 bilhões). Deste modo, a cada
descoberta no ramo tecnológico, é gerado um novo mercado e esta indústria de eletrônicos é
obrigada a adaptar-se rapidamente, para atender ao novo mercado e garantir sua sobrevivência
e deve, sem dúvida, investir na automação de seus processos para aumentar sua produtividade
e assertividade em relação a qualidade requerida por seus clientes.
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Devido ao crescimento de conceito da Indústria 4.0, vários ramos industriais, tais como:
Automação Automotiva, Robótica, Telecomunicações e Equipamentos Industriais, são
motivados a modificar sua linha de produção e produtos, a fim de atender a demanda
tecnológica cada vez mais frequente.

Um dos produtos que mais ganha a atenção dos

consumidores no mundo são os Smartphones. Segundo a revista EXAME, em 2014 a receita
de vendas de Smartphones mundial foi de US$ 373,890 bilhões, onde a empresa Fênix é uma
das responsáveis pela fabricação de placas presentes nesses aparelhos.
O Vale da Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí - MG, região escolhidas para o desenvolvimento
da tecnologia 5G e cidade da empresa objeto de estudo, é formado por mais de 200 empresas
entre multinacionais, pequenas e médias empresas e Startups. Segundo o Sindicato das
Indústrias do Vale da Eletrônica (SINDVEL, 2019), as empresas que compõem o Vale da
Eletrônica faturam R$ 3,2 bilhões anuais.
Com essa ótica o estudo de caso visa identificar e analisar os principais fatores que influência
a formação de borra de solda e buscar pontos melhorias para o processo aumentando assim a
eficiência da empresa.
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Analisar o processo de solda por onda, a fim de reduzir a formação da borra de solda, ao menos,
5%, através do uso de metodologias Six Sigma com a utilização de ferramentas da qualidade.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Buscar o reaproveitamento da borra de solda na própria empresa.
b) Otimizar a utilização da solda no processo por onda.
c) Identificar os problemas causados pelo processo de solda por onda.
3 JUSTIFICATIVA
A empresa a ser pesquisada, fabricou 1,7 milhão de placas em 2020, deste montante, 92.374
utilizaram o processo de solda por onda. Foram utilizados 648 kg de solda Tin Lead (solda com
chumbo) e 271 kg de solda Lead Free (solda sem chumbo).
Para as quantidades de solda utilizada, conforme mencionado, foram gerados os resíduos
identificados como borra de solda, conforme demonstrado no Quadro1.
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Solda

Quantidade
adquirida
(Kg)

Borra
Gerada
(Kg)

Quantidade
utilizada
(Kg)

% de uso no
processo

Tin Lead (com chumbo)
Lead Free (sem chumbo)

648
271

591
186

57
85

8,80%
31,40%

Quadro 1: Quantidade Solda Utilizada.
Fonte: Fênix Indústria de Eletrônicos (2021).

A borra gerada é vendida para uma empresa de reciclagem, onde o valor pago é de
aproximadamente 50% do valor da solda nova do tipo Tin Lead, e 60% do tipo Lead Free. O
valor envolvido na venda de borra é de cerca de R$70.000,00 por ano e é considerada uma
perda de processo já que a solda tem um valor 50% maior. Sendo assim, utilizar-se-ão
ferramentas e metodologias a fim de reduzir e reaproveitar melhor a borra de solda, o que
proporcionará economia no processo e para a empresa.

4 OBJETO DE ESTUDO
A Fênix Indústria de Eletrônicos Ltda, representada na Figura 1, é uma empresa do ramo
eletroeletrônico, com o objetivo de fornecer serviços de manufatura e desenvolvimento para
produtos eletrônicos com alta qualidade exigida pelo mercado consumidor. Seu sistema de
qualidade baseia-se nas mais rigorosas normas do mercado, sendo umas das poucas empresas
certificadas nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e a mais recente
conquista, a norma IATF 16949. Além disso, é uma empresa do Grupo Foxconn, de origem
Taiwanesa, onde se consolidou como um dos maiores grupos do ramo eletrônico da China e do
mundo.

Figura 1: Vista panorâmica da Fênix.
Fonte: Fênix Indústria de Eletrônicos (2021).
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A Fênix foi fundada em 2010, em Santa Rita do Sapucaí, região conhecida por Vale da
Eletrônica, que se tornou polo de tecnologia de eletroeletrônico no país. Possui 3.939 m² de
área fabril e aproximadamente 200 empregados diretos, além de contar com o apoio da matriz
Foxconn do Brasil, localizado em Jundiaí - São Paulo. Surgiu com a missão de atender a todo
tipo de solução de produção para produtos eletrônicos, onde conseguiu consolidar-se como
umas das empresas mais requisitadas para prestação de serviços, graças a sua linha de
manufatura automatizada e por seu rigoroso controle de qualidade.
Na Figura 2, pode-se observar um exemplo de produto fabricado pela empresa.

Figura 2: Exemplo de placas produzidas pela empresa.
Fonte: Fênix Indústria de Eletrônicos (2021).

4.1 TECNOLOGIA DE MONTAGENS
Para que as pessoas possam usufruir de todas estas inovações presentes em Smartphones, Tvs
e carros, foi necessário o desenvolvimento de tecnologias para produção. A princípio existem
2 tipos de montagem de placas de circuito impresso na Fénix: a montagem em superfície SMT
(Surface Mount Technology) e a montagem através de furos THT/PTH (Through Hole
Technology/ Pin Through Hole), na Figura 3 ilustra-se a diferença entre elas.
O processo de montagem SMT utiliza-se de equipamentos que posicionam os componentes
sobre a placa, sendo o processo mais utilizado hoje em dia, devido a sua alta capacidade de
produção.
Já no processo THT/PTH, a inserção dos componentes com terminais, nos furos das placas de
circuito impresso, é realizada por máquinas ou manualmente.
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Figura 3: Diferença entre os processos SMT e PTH
Fonte: Fênix Indústria de Eletrônicos (2021).

4.2 PROCESSO DE MONTAGEM ATRAVÉS DE FUROS
O processo de montagem através de furos THT/PTH, foi umas das tecnologias mais utilizadas
para montagem de PCB e, com o avanço da tecnologia empenhada em tal processo, ela vem
sendo substituída pela montagem SMT, processo mais ágil e com capacidade de montagem de
microcomponentes utilizados nos mais compactos dispositivos eletrônicos Porém, a tecnologia
de montagem SMT ainda não consegue substituir todas as vantagens da THT/PTH.
O processo THT/PTH consiste na montagem de componentes eletrônicos através de furos de
passagem existentes nas placas de circuito impresso (PCI). O processo THT caracteriza-se por
utilizar máquinas insersoras de componentes para realizar a montagem, enquanto o processo
PTH requer montagem manual. Como ilustrado na Figura 4, os componentes são montados
através de furos na PCI e posteriormente serão soldados em uma máquina de soldagem por
onda.

Figura 4: Placas eletrônicas para montagem THT/PTH.
Fonte: Fênix Indústria de Eletrônicos (2021).
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As vantagens de se manter o processo de montagem THT/PTH na linha de produção de uma
empresa é que ela transmite melhor resistência mecânica em sua junta soldada, o que aumenta
a confiabilidade do produto. Outro fator importante que garante a permanência desse processo
é a facilidade de manipulação em prototipagem de novos produtos. Entretanto, ao observar-se
a Figura 5, quando se utiliza deste processo, percebe-se que os tamanhos dos produtos são
diretamente proporcionais ao tipo de montagem utilizado. Outro fator importante é que a
maioria dos processos de montagens por furos são feitas manualmente (PTH), o que poderá
gerar atrasos, erros e, consequentemente, aumento no custo do produto.

Figura 5: Diferença entre produtos com montagem SMT e PTH.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

5 RESUMO TEÓRICO
5.1 SEIS SIGMA
Segundo Coutinho (2011), Seis Sigma é uma metodologia que tem como objetivo otimizar
processo mediante a diminuição ou redução de variabilidade de processo e redução de
desperdícios. De acordo com Werkema (2010), o Seis Sigma é um método que busca a melhoria
de processos e produtos que surgiu em 1980 na empresa Motorola, que devido a esse modelo
criado e pela repercussão de prêmios de qualidade recebido, várias outras empresas adotaram a
metodologia.
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Podemos destacar que o Seis Sigma tem como adoção a utilização de pensamento estatísticos,
com a utilização de ferramentas estatística de análise de variabilidade. Esse método quantitativo
que busca a redução de variações presentes em processos produtivos.
Segundo Donadel (2008), a metodologia Seis Sigma é composta por diversos métodos para a
resolução de problemas, entre eles podemos destacar o DMAIC. De acordo com Andrietta e
Miguel (2007), o DMAIC é o mais utilizado dos métodos que fazem parte do Seis Sigmas.
Sendo esse, composto por 5 etapas que têm como objetivo: determinar, analisar e implementar
soluções no processo aplicado.
5.2 DMAIC
De acordo com Werkema (2010), o DMAIC é um método composto por 5 etapas:
a) D – Definir: Tem o objetivo de definir o escopo do projeto;
b) M – Medir: Tem como objetivo determinar o foco do estudo;
c) A – Analisar: Tem a função de determinar os problemas prioritários de cada causa;
d) I – Melhorar: Tem o objetivo de implementar soluções desses problemas;
e) C – Controlar: Tem como objetivo alcançar a meta e garantir esta melhoria ao longo
prazo.
“O DMAIC é um método pré-determinado que busca identificar, dimensionar e diminuir as
fontes de alteração de processos, além controlar e manter o desempenho deste processo ao longo
do tempo.” (HOLANDA; SOUZA; FRANCISCO, 2013, p. 33).
Os conceitos do DMAIC têm como objetivo definir o principal foco a ser estudado, pode-se
observar no Quadro 2.
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ATIVIDADE

OBJETIVO

AÇÃO

FERRAMENTAS

D – Define

Definir o
escopo do
projeto

Project Charter;
SIPOC; Balanços
econômicos.
Indicadores

M – Measure

Determinar o
foco do projeto

Selecionar projetos ou problemas
que trazem maior impacto
negativo ou positivo; definir
metas; avaliar histórico de
problema; estratégia da empresa;
Impacto financeiro.
Selecionar as características do
da coleta de dados; coletar novos
dados; avaliar a confiabilidade
dos dados;

A – Analyze

Determinar
problemas
prioritários

Priorizar causas prioritárias;
quantificar importância dos
problemas; analisar principais
causas potenciais.

I – Improve

Implementar
soluções para
os problemas
prioritário

Identificar e implementar ajustes
e melhorias; minimizar os riscos
de soluções; teste de lote piloto.

C – Control

Garantir
melhorias e a
manutenção

Padronização após as alterações;
determinar planos de
monitoramento; avaliar metas a
larga escala.

Histograma;
Amostragem;
Folha de
verificação.
Gráfico de
Controle
FMEA; Diagrama
de Causa e Efeito;
Fluxograma;
Mapa de
Processo;
Planejamento de
Experimentos;
DOE; Carta de
controle
Brainstorming;
Diagrama de
Causa e efeito;
5W2H; Testes de
Hipóteses; FMEA
Diagrama de
Pareto;
Histograma;
Índice de
Capacidade;
Manuais.

Quadro 2: Ações e Ferramentas DMAIC.
Fonte: Adaptado de Werkema (2010).

Ao se utilizar o DMAIC, tem-se o objetivo de aplicar todas as possibilidades de análise neste
estudo de caso, onde espera-se o auxílio nas tomadas de decisões referentes a coleta de dados,
análise dos dados e solução dos problemas.
5.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE
O método DMAIC é composto por etapas nas quais faz-se necessária a utilização de ferramentas
da qualidade. Como observado no Quadro 2, esse método é composto por diversos tipos de
ferramentas que podem ser utilizadas na resolução dos problemas.
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5.3.1 Controle Estatístico de Processo
O Controle Estatístico de Processo (CEP) é um conjunto de técnicas estatísticas que são
utilizadas para medir e avaliar determinado processo. Caso um processo apresente instabilidade
ou descontrole estatístico, um plano de ação poderá ser adotado para reestabelecer a
normalidade. Após a estabilidade do processo, pode-se determinar a capacidade do processo
para atender os níveis de qualidade que são esperados dentro do processo. (ARAÚJO &
RIBEIRO,1999).
Sua utilização é indicada em processos que apresentem dados estatisticamente estáveis, isto é,
que o processo não tenha oscilações discrepantes. Os gráficos de controle são as representações
dos valores estatísticos e servem para o controle de qualidade do processo ou produto, que
mostra as variações de caráter determinável ou aleatório, assim permitindo que se possa atuar
preventivamente no processo e, consequentemente, corrigir os possíveis desvios de qualidade
garantido assim a uniformidade do processo. (TOLEDO, 1987).
O CEP tem como finalidade garantir o controle de qualidade aplicado durante a execução dos
processos. Ao utilizá-lo em tempo real, ele garante a prevenção de possíveis defeitos ou não
conformidades nos produtos em processo, de tal forma que erros possam ser detectados
imediatamente e, com isso, garantir a redução de custos e retrabalhos.
A ferramenta utilizada pelo CEP é o Gráficos de Controle ou Carta de Controle, que faz parte
do conjunto das 7 ferramentas básicas da qualidade. O gráfico é desenvolvido por determinação
de valores de limite inferior de controle (LCI), limite superior de controle (LSC), e uma linha
central, conhecida com linha média (LM).
Segundo Werkema (2006), o gráfico de controle tem como finalidade informar se o processo
analisado está sob controle estatístico ou não. Como pode-se observar na Figura 6, um exemplo
de um Gráfico de Controle, que mostra um processo sob controle estatístico com possíveis casos
de anomalias.
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Figura 6: Gráfico de Controle
Fonte: Werkema (2006).

De acordo com Ishikawa (1990), O Gráfico de Controle pode ser divididos em dois tipos:
a) Gráfico de Controle de Variáveis, que é utilizado quando a medição é expressa por
medidas contínuas e pode ser do tipo:
1) Gráfico da média xbarra;
2) Gráfico de amplitude R;
3) Gráfico de desvio padrão s;
4) Gráfico de medidas individuais x.
b) Gráfico de Controle de Atributos, utilizado a partir de números discretos, como
contagem de defeitos ou peças.

5.3.2 Mapeamento de Processos
O Mapeamento do Processo tem como finalidade mostrar numa representação gráfica o fluxo
de sequência e os detalhes do processo de uma empresa. Segundo Maximiano (2009), o mapa
de processo representa uma atividade sequencial interligada com: início, meio e fim definidos,
além de representar recursos como: equipamentos e pessoas, a fim de transformar produtos ou
serviços.
Compreender o processo de uma empresa é o primeiro passo para estabelecer ou atualizar um
novo ciclo de processo. Ao estudar o processo e analisar os diversos fatores que influenciam o
seu fluxo como: recursos, clientes e fornecedores, é mostrado como o processo foi desenhado
para funcionar e alcançar os objetivos da empresa. Para se tornar possível essa compreensão do
mapa de processo, é necessária a utilização de análises, técnicas, entrevistas e simulações
(FURTADO; MÃHLMANN; PADELLA, 2016).
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Pode-se entender que a ferramenta fluxograma faz parte do mapa de processo, pois segundo
Santos (2014), o fluxograma representado na Figura 7, é utilizado para mapear e compreender
o fluxo de relacionamento entre os processos externos de uma empresa a fim de que o fluxo
siga da melhor forma possível entre os processos.

Figura 7:Símbolos Mapa de Processo/Fluxograma
Fonte: Santos (2014).

5.3.4 Gráfico de Pareto
Desenvolvido por Vilfredo Pareto, engenheiro e economista italiano, que observou a
distribuição de riqueza em seu país e resolveu demonstrá-la de forma estatística. Ao realizar,
descobriu que apenas 20% da população possuía a maior parte da riqueza. Fez a demonstração
dessa distribuição graficamente, em uma curva cumulativa que ficou conhecida como a curva
de Pareto (BROPHY; COULLING, 1996).
Mais tarde o mesmo conceito foi abordado pelos estatísticos dentro do universo empresarial e
comercial e mostrou-se uma ferramenta eficaz nestes ambientes (VERGUEIRO, 2002).
De acordo com Werkema (2010), o gráfico de Pareto tem como objetivo mostrar informações
de maneira visual a classificação de problemas e projetos, que deve ter prioridades em sua
resolução facilitando a determinação de metas possíveis a serem alcançadas pelo processo. Ele
também tem como princípio, priorizar os problemas a parti do conceito 80/20, de modo que
80% dos problemas encontrados procede de 20% das causas, como mostrado na Figura 8.
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Figura 8: Gráfico de Pareto
Fonte: Adaptado de Werkema (2010).

5.3.5 Desing of Experiments D.O.E.
Segundo Montgomery (2017), D.O.E. (Desing of Experiments) é um método utilizado para
relacionar fatores que podem influenciar o resultado de um determinado processo, assim,
relacionando causa e efeito de determinadas variáveis independentes. Este tipo de informação
é fundamental quando é necessário controlar variáveis de entrada, para controlar uma variável
de saída.
A aplicabilidade do D.O.E pode ser defina por proporcionar diversas informações do processo,
por reduzir a necessidade de experimentos, ou seja, ele busca determinar um número satisfatório
de experimentos a partir de fatores determinados, o que resulta em um estudo com informações
amplas que podem garantir pontos ótimos de melhoria no estudo. Ainda segundo Montgomery
(2017), os métodos de Design of Experiments são úteis em atividades de projeto de engenharia,
nos quais novos produtos são desenvolvidos e os já existentes são melhorados.
Matematicamente, Desing of Experiments utiliza um conjunto de técnicas combinadas com
ANOVA, Análise de Regressão, Teste-2 sample t a fim de criar equações não lineares,
conhecido como Superfície de Resposta, a buscar interações e combinações em uma região
restrita de interesse.
No desenvolvimento de um novo processo ou produto, pode-se utilizar o D.O.E. A grande
maioria dos processos utilizam variáveis que podem ser controladas tais como força, torque,
velocidade, dentre outras. O estudo destas variáveis através de experimentos para determinar a

22

influência exercida na variável de saída é determinante para o controle de qualquer processo,
conforme ilustrado na Figura 9.
As principais finalidades do D.O.E., segundo Bonanni (2005) são:
a) Diminuição de tempo nos de projetos e produtos;
b) Estudo simulado de processos em diversas situações;
c) Aumento de produtividade;
d) Melhora no rendimento e estabilidade nos processos;
e) Estudo na relação entre variáveis controladas e não controladas e suas respostas.

Figura 9: Gráfico para análise de dados.
Fonte: Adaptado de Montgomery (2017).

6 METODOLOGIA
Segundo Silva e Menezes (2005) o estudo de metodologia pesquisa tem como objetivo
estabelecer um conjunto de ações que busca encontrar possíveis melhorias ou soluções de um
determinado problema.
Escolher o método mais indicado para desenvolver uma pesquisa depende do objetivo e
principalmente das questões que serão respondidas. Segundo Gil (1994), a pesquisa pode ser
classificada, de acordo com seu objetivo e dividida em três categorias básicas, que são:
a) Exploratória;
b) Explicativa;
c) Descritiva.
Pesquisas exploratórias têm por objetivo entender um fato pouco estudado ou específico. Já
pesquisas explicativas, identificam fatores que determinam a ocorrência de fenômenos e, por
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fim, a pesquisa descritiva, descreve determinada população ou fenômeno. Este trabalho
caracteriza-se por uma pesquisa explicativa, onde buscar-se-á encontrar os fundamentos, a
razão, o motivo, a causa e a resolução
O presente trabalho utilizou a abordagem quantitativa, onde será necessária a verificação de
documentos presentes para a realização de análises futuras, a fim de comparar dados. O trabalho
utilizou a pesquisa aplicada tendo como foco alcançar e aplicar possíveis soluções no processo.
O estudo de caso será realizado in loco na empresa, com aplicação da metodologia DMAIC.
“... Método é o caminho a seguir para chegar à verdade da ciência, e que não há conhecimento
válido sem procedimentos ordenados e racionais.” (ZANELLA, 2013, p. 20). Contudo, o
presente trabalho se caracteriza como um estudo de caso que segundo Berto e Nakano (2014),
o estudo de caso tem como objetivo uma análise profunda do caso, utilizando ferramentas e
instrumentos para coletas e análises de dados, a fim de identificar melhorias e sugerir ações
para o processo analisado.
Para a utilização do método de estudo de caso, as atividades serão divididas em cinco etapas
para a conclusão do trabalho:
a) Delineamento da pesquisa, onde será definida de forma clara e objetiva o tema a ser
estudado. Etapa Define
b) Desenho da pesquisa, onde serão mostrados os quatro aspectos da pesquisa (Validade
externa, Confiabilidade, Validade do constructo e Validade interna). Etapa Measure.
c) Preparação e coletas de dados, através de pesquisa, entrevistas e observações. Etapa
Analyse.
d) Análise dos dados e/ou casos, que comtemplará a análise dos dados, apresentar os dados
e verificar as proposições e delinear a conclusão. Etapa Improve
e) Elaboração dos relatórios, que evidenciarão todas as etapas anteriores e apresentarão os
resultados e conclusões do estudo, além de controlar todo o processo ao logo prazo.
Etapa Control.
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7 FERRAMENTAS E ANÁLISE DE DADOS
O método DMAIC é dividido em 5 etapas de estudos, onde cada etapa tem um objetivo único
e claro a fim de auxiliar nas tomadas de decisões. Pode-se destacar sobre a empresa Fênix é que
ela possui certificações como a ISO 9001:2015 e IATF 16949, o que facilitou as coletas e
análises de dados de vários períodos e produtos, que foram úteis para realizar as melhorias
propostas. O Quadro 3 resume os passos e as ferramentas utilizadas na empresa Fênix para a
coleta e análise de dados.
Etapas
D – Define

Coleta de Dados

Objetivo / Metodologia

- Levantamentos dos dados de defeitos
relacionados ao processo de soldagem
por onda.
- Levantamento de dados referente ao
consumo de solda Tin Lead e Lead Free.

-Levantar histórico de defeitos gerados
x produto pelo processo de soldagem.
-Verificar histórico de consumo x
desperdício de soldas no processo de
soldagem.

M – Measure
- A partir dos dados obtidos, realizar a
verificação das informações obtidas.

- Elaborar de tabelas do processo de
fabricação para solda.

A – Analyze

Analisar o problema

Elaborar Gráfico de Controle Xbarra –
R para verificar consumo médio de
solda por placa.
Elaborar Gráfico de Controle Xbarra –
R para verificar a perda Lead Free.
Carta P
Gráfico de series temporais
Gráfico de dispersão

Sugestão de POP e receita padrão para
realização da limpeza do equipamento
Wave Solder.

POP
D.O.E.
Carta de controle I-AM

I – Improve

C – Control

Coleta de amostras do processo de
limpeza de borra de solda para validar as
ações corretivas.
Acompanhamento dos defeitos após as
ações.
Quadro 3: Ferramentas utilizadas para coleta e análise de dados.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Sugestão de carta de controle para o
processo de soldagem Wave Solder.
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8 DESENVOLVIMENTO
8.1 ETAPA DEFINIR
A primeira etapa do DMAIC é definir, ela tem com o objetivo, realizar o planejamento e como
será realizada a coleta de dados definindo um objetivo a ser alcançado. Como justificado no
tópico 3, tem-se como objetivo, diminuir o desperdício de borra de solda e, consequentemente,
melhorar o processo.
A solda por onda, de uma maneira geral, é um processo de solda bastante popular e largamente
utilizado quando se montam produtos como televisores, eletrodomésticos, equipamentos
industriais. Na sua maioria é mais utilizada para soldagem de componentes PTH, mas
componentes do tipo SMD também são soldados na placa por este processo.
Assim que a placa é montada (manualmente ou por equipamentos automáticos), ela deve
receber um banho de fluxo para que os terminais eletrônicos (Pad’s) sofram desoxidação para
receber a solda e a fusão entre o componente e a placa seja feita da melhor forma possível.
Através de uma esteira transportadora, a PCI entra na máquina, onde recebe um banho de fluxo
e em seguida passa por pré-aquecedores para ativar o fluxo e iniciar a desoxidação das partes
metalizadas que receberão a solda.
O processo utiliza um tanque para manter uma quantidade de solda fundida, onde os
componentes depois de inseridos ou colocados na placa, passam através de uma onda ou cascata
de solda bombeada. A solda molha as áreas metálicas expostas da PCI (áreas sem a proteção
com máscara de solda), criando uma conexão mecânica e elétrica confiável. Este processo de
soldagem é utilizado em montagens THT/PTH e SMT. Na montagem SMT os componentes
são colocados por um equipamento de montagem de componentes denominada Pick and Place
antes de passarem pela solda onda, conforme Figura 10.
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Figura 10: Esquema do processo de solda por onda.
Fonte: Dstools

Durante o processo de soldagem por onda, o metal líquido, responsável pela solda da PCI, entra
em contato com o oxigênio do ambiente que, por sua vez, cria a borra de solda, que é o metal
oxidado. Esta oxidação acontece porque os metais contidos na liga de solda (Al, Ag, Pb, Sn)
estão sob alta temperatura, fato que acelera esta oxidação. Por este motivo, recomenda-se a
retirada da borra de solda do equipamento no mínimo uma vez por turno de trabalho, para evitar
problemas de contaminação nas placas e má soldabilidade. Esta borra de solda retirada é
armazenada em um recipiente onde será destinado para reciclagem. Segue fluxograma do
processo de montagem das placas, representado pela Figura 11 e o fluxograma do processo de
solda por onda na Figura 12.

27

Figura 11: Processo de montagem de placas.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Figura 12: Processo de solda por onda.
Fonte: Fênix Indústria de Eletrônicos 2021.
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8.1.1 Borra de Solda
Com exceção do Ouro e, eventualmente, da Prata, Cobre, Platina e do Mercúrio, todos os metais
praticamente existem na natureza apenas na forma de minérios, isto é, combinados com
outros elementos químicos e na forma oxidada.
Metais sofrem oxidação em contato com ar e umidade. No caso do estanho, a reação com água
gera óxido de estanho (SnO) e gás hidrogênio (H2), conforme equação 1. Essa reação é
potencializada quando o estanho é fundido. A formação de hidrogênio é bastante perigosa, pois
é um gás altamente explosivo.
equação 1: Sn + H2O → SnO (óxido I) + H2
O óxido de estanho reage novamente com o oxigênio formando óxido de estanho II, conforme
equação 2.
equação 2: SnO (óxido I) + O2 → SnO2 (óxido II) + ½O2
Porém, esta reação é muito instável, o que faz com que ela se desfaça, formando assim uma
reação em cadeia no pote de solda, conforme equação 3.
equação 3: SnO2 (óxido II) → SnO (óxido I) + ½O2
Para prevenir essa reação, pode ser empregada a utilização de redutores orgânicos, que possuem
o íon H+ em sua composição, como o pó de serra, produto facilmente encontrado e com baixo
custo, sua reação é mostrada pela equação 4.
equação 4: SnO (óxido I) + 2H+ → Sn (Metal) + H2O (Vapor)
Pode-se utilizar também redutores químicos, como o fluoborato de amônio (NH4BF4). Esse sal
se decompõe à temperatura de 240 °C, conforme equação 4. Nessa reação, são formados amônia
(NH3), que vai para a atmosfera, e ácido fluobórico (HBF4). A decomposição do fluoborato de
amônio é ativada pela presença de haletos de metais alcalinos. O principal sal usado para essa
finalidade é o cloreto de potássio (KCl).
equação 5: NH4BF4 → NH3 + HBF4
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O ácido fluobórico também se decompõe, formando ácido fluorídrico (HF) e fluoreto de boro
(BF3), segundo equação 6. O fluoreto de boro reage com a água, formando ácido bórico
(H3BO3) e ácido fluorídrico, segundo equação 7. Esse processo reduz a umidade presente no
metal, evitando sua posterior oxidação.
equação 6: HBF4 → HF + BF3
equação 7: BF3 + 3H2O → H3BO3 + 3HF
Os produtos formados pela decomposição do fluoborato de amônio reagem com o óxido de
estanho, formando fluoreto de estanho (SnF2) e ácido bórico, segundo equação 8. Esse sal forma
uma camada passivadora sobre o estanho metálico, impedindo sua oxidação.
equação 8: BF3 + 3HF + 3SnO → 3SnF2 + H3BO3

A primeira etapa do DMAIC é definir e, ela tem com o objetivo, realizar o planejamento e como
será realizada a coleta de dados definindo um objetivo a ser alcançado. Como justificado no
tópico 3, tem-se como objetivo, diminuir o desperdício de borra de solda e, consequentemente,
melhorar o processo.
8.2 ETAPA MEDIR
A segunda etapa do DMAIC é medir, com isso, foram coletados os dados de produção da solda
tipo Lead Free e conseguimos agrupar todos os dados para que podemos observar o estado atual
do processo. É possível verificar na Tabela 1, a quantidade de solda, defeitos, quantidade de
fluxo utilizado e borra gerada no processo no ano de 2021. Todos os dados apresentados estão
contidos no Anexo 1.
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AMOSTRA
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

DATA
11/05/2021
12/05/2021
13/05/2021
14/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
25/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
28/05/2021
01/06/2021
02/06/2021
04/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
09/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
14/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
21/06/2021
22/06/2021

MODELO QUANTIDADE FALHA FLUXO POR PLACA (ml) BORRA POR TURNO (kg) TOTAL FLUXO (l) SOLDA POR TURNO (kg) SOLDA POR PLACA (kg)
CY2970
237
0
9,80
1,48
2,32
2,00
1,73
CY2970
277
5
9,50
3,17
2,63
4,00
2,02
CY2970
287
9
9,56
2,27
2,74
5,00
2,09
CY2970
271
3
9,66
3,04
2,62
5,00
1,97
CY2970
278
12
9,63
3,11
2,68
5,00
2,02
CY2970
301
1
9,25
2,85
2,78
5,00
2,19
CY2970
195
5
9,70
2,31
1,89
4,00
1,42
CY2970
291
6
9,79
3,84
2,85
5,00
2,12
CY2970
293
7
9,77
2,36
2,86
4,00
2,13
CY2970
140
1
9,67
1,48
1,35
6,00
1,02
CY2970
307
6
9,76
2,37
3,00
4,00
2,23
CY2970
301
4
9,80
1,82
2,95
5,00
2,19
CY2970
288
4
9,38
1,71
2,70
4,00
2,10
CY2970
276
4
9,76
2,57
2,69
5,00
2,01
CY2970
295
1
9,48
2,00
2,80
3,00
2,15
CY2970
114
1
9,62
1,61
1,10
5,00
0,83
CY2970
205
1
9,38
2,27
1,92
3,00
1,49
CY2970
184
2
9,96
3,20
1,83
4,00
1,34
CY2970
185
1
9,89
3,97
1,83
6,00
1,35
CY2970
198
1
9,38
2,37
1,86
3,00
1,44
CY2970
184
2
9,07
2,83
1,67
6,00
1,34
CY2970
201
2
9,50
3,27
1,91
5,00
1,46
CY2970
295
2
9,66
4,80
2,85
6,00
2,15
CY2970
219
5
8,84
4,08
1,94
5,00
1,59
CY2970
285
8
9,32
2,50
2,66
4,00
2,07
CY2970
298
4
9,72
4,60
2,90
5,00
2,17

Tabela 1: Dados do processo de fabricação para solda Lead Free.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

8.3 ETAPA ANALISAR
Com o problema definido e os dados coletados, o próximo passo é a etapa analisar. Para esta
fase, foi realizado um acompanhamento do processo de soldagem por onda. A soldagem por
onda é um processo automático, onde a placa, depois da montagem dos componentes, recebe
um banho de fluxo e, em seguida, é aquecida através de painéis de aquecimento para que o
fluxo ative o ácido e comece a desoxidação dos contatos elétricos e, por fim, a placa passa pela
solda em forma de onda, assim soldando todos os componentes. No momento da soldagem, a
geração de borra de solda é mais ativa, pois além do fluxo, temperatura elevada e agitação, há
o contato com o oxigênio do ambiente. Após meio turno de trabalho (aproximadamente 6 horas
de trabalho), é realizado o tratamento da borra de solda, no próprio pote de solda, atividade
realizada a cada turno de trabalho.
Esse tratamento utiliza um redutor para retirar o oxigênio da solda e isso permite a redução do
descarte final de borra de solda.
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Figura 13: Diagrama de Dispersão.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Com os dados coletados, foi construído o gráfico de dispersão e, como pode-se observar na
Figura 13, não há uma correlação significativa (R² =3,99%) entre a borra de solda gerada por
turno e quantidade de fluxo utilizado, mesmo que o modelo linear seja crescente.

Figura 14: Gráficos de series temporais.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Também é possível utilizar um gráfico de Séries Temporais, Figura 14, plotando a borra de
solda por turno e a quantidade de fluxo. Em alguns momentos, parece ter havido uma correlação
forte entre eles, mas em outros, não. Talvez existam outras variáveis (ruídos) como temperatura
ambiente ou umidade relativa do ar, que influenciam a formação de borra.

Figura 15: Carta P.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Figura 16: Carta P, excluindo linha 5.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Por fim, é possível usar uma Carta P, Figura 15, para verificar se a porcentagem de falhas ficou
estável ou não no período analisado, onde é possível observar, existe uma causa especial a agir
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no processo. Por se tratar de uma introdução de novo produto nesta data, foi retirado da análise
este ponto, para verificar se há outros pontos agindo como causas especiais. Após a retirada da
amostra 5, pode-se observar que o processo está sob controle estatístico, conforme Figura 16.

Figura 17: Carta de Controle geração de borra de solda.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Figura 18: Carta de Controle geração de borra de solda.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Ao analisar a carta de controle Figura 17 de geração de borra de solda, essa apresenta 9 pontos
consecutivos abaixo da linha central, o que indica causa especial no processo, onde através da
Tabela 1, pode-se notar que esta causa especial foi promovida por uma baixa produtividade no
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dia 04/06/2021, onde foram produzidas apenas 114 placas, portanto, optou-se em retirar esta
amostra e refazer o gráfico, onde se pode notar que o processo apresenta estabilidade, conforme
Figura 18.

Figura 19: Carta de controle aplicação de fluxo.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A aplicação de fluxo está sob controle estatístico, pois não hás causas especiais que estão a
influenciar o processo, conforme mostrado na Figura 19.
Ruídos no processo podem estar relacionados com a variabilidade na formação de borra de
solda, como oxigênio no ambiente, temperatura, abertura de porta do equipamento e quantidade
de placas produzidas podem contribuir para o aumento na formação de borra, já que a onda de
solda fica maior tempo em contato com as condições ambientais. Sendo assim, busca-se
melhorias no retrabalho da borra de solda no tanque, a fim de diminuir o descarte final diário,
que é de aproximadamente 2,8 kg por turno de trabalho.
8.4 ETAPA MELHORAR
Uma das propostas deste trabalho é melhorar o reaproveitamento da borra de solda, ou seja,
buscar diminuir o descarte final. Para isso, foi acompanhado o processo de limpeza do pote de
solda no chão de fábrica, onde foi observada a seguinte sequência de atividades:
O pote de solda é retirado do interior da máquina e a borra de solda é aglomerada, com ajuda
de uma pá de aço inox no final do pote; em seguida, é adicionado um redutor para auxiliar a
desoxidação do metal e, após 60 segundos, aproximadamente, o operador começa a realizar
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movimentos nesta mistura, conforme Figura 20, a fim de reduzir a borra de solda a pó; após a
realização deste procedimento de limpeza, a borra de solda é retirada do pote e colocada em um
recipiente (Lingoteira), onde é pesada em balança calibrada e é registrado o valor no formulário
existente no equipamento; a borra de solda é descartada no tambor, e quando o nível de borra
atinge 2/3 da capacidade do tambor, este é retirado da linha de produção e estocado na área de
químicos, aguardando a destinação final.

Figura 20: Mistura do redutor.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Realizado o mapeamento do processo de limpeza, o próximo passo é identificar as variáveis de
entrada do processo e as interações entre elas. As varáveis de entrada identificadas foram:
Temperatura (ºC), Tipo de redutor utilizado (Orgânico ou Químico), Quantidade de redutor (g),
Tempo de agitação (s) e peso inicial de borra de solda (kg).
Com o objetivo de diminuir o descarte final de borra de solda, foi realizado um experimento
fatorial para examinar o relacionamento das variáveis de entrada e descobrir em qual condição
a reciclagem da borra mais gera solda. Para isso, foi solicitada a separação de,
aproximadamente, 70 kg de borra de solda sem tratamento para utilização no D.O.E. As
variáveis selecionadas para estudo foram:
✓ X1 = Temperatura, variando de 250 a 260 graus.
✓ X2 = Quantidade de redutor, variando de 10 a 30 gramas.
✓ X3 = Tempo de agitação, variando de 60 a 120 segundos.
✓ X4 = Tipo de pó redutor, Químico ou Orgânico.
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Foi mantida fixa a variável: quantidade, de borra inicial em 3kg. A opção de aleatorizar o ensaio
foi descartado, devido ao tempo de estabilização da temperatura do pote de solda ser elevado,
o que poderia estender o tempo do experimento. Com auxílio do software Minitab 19, definiuse que seria utilizado um arranjo fatorial completo, com 4 fatores em dois níveis sem réplicas,
totalizando 16 testes, conforme figura 21.

Figura 21: Resumo do experimento.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

O experimento foi realizado conforme a seguir:
Foi realizada a limpeza prévia do pote de solda para garantir a confiabilidade dos resultados.
Inicialmente foi alterada a temperatura do pote de solda para 250 graus, após a estabilização da
temperatura, esta foi verificada com o auxílio de um termômetro calibrado, conforme Figura
22.

Figura 22: Verificação da temperatura a 250ºC.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Utilizou-se a balança existente no setor e foram separadas amostras com 3,0 kg de borra de
solda e colocadas no pote de solda para ser fundida. Após a fusão total da borra, foi acrescido
o redutor, de acordo com a tabela do experimento, aguardado um tempo padrão de 60 segundos
para ativação do redutor, iniciou-se o processo de trituração da borra, com o objetivo de reduzir
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a pó, respeitando o tempo estabelecido pelo arranjo experimental. O mesmo critério foi
utilizado para a temperatura do pote de solda a 260 graus, conforme Figura 23.

Figura 23: Verificação da temperatura a 260ºC.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Após a realização dos testes, foram obtidos os seguintes dados do experimento, mostrados na Tabela
2.

Tabela 2: Dados do Experimento DOE.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Em posse dos dados, foi realizado a análise no Minitab, obtendo os seguintes gráficos:

Figura 24: Gráfico de Pareto do Efeitos Principais.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Analisando o gráfico da Figura 24, pode-se observar quais fatores são significativos na
reciclagem da borra de solda. A variável: tipo de pó redutor, é a mais significativa, seguida da
temperatura e tempo de agitação. Não há interação de segunda ordem significativa entre as
variáveis. Devido ao uso de quatro variáveis de entrada para realizar o experimento, foi utilizada
a opção do Minitab: (Stepwise), que elimina interações não significativas, limitado ao alfa de
0,1.

Figura 25: Gráfico de Efeitos Principais.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Pode-se notar no gráfico de efeitos principais, mostrados na Figura 25, que a temperatura e tipo
de pó redutor têm grande influência na reciclagem de borra de solda e que o tempo de agitação
também é bastante significativo. Como não há interação de dois ou mais fatores, o gráfico já
consegue mostrar um ponto ótimo para ser utilizado no processo de limpeza do pote de solda.
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1. Temperatura de 260º.
2. Redutor do tipo Químico.
3. Tempo de agitação de 120 segundos.
4. Como a quantidade de pó não foi significativo, será mantido a menor quantidade, 10
gramas, para redução de custos.

Tabela 3: Dados do Experimento após ajustes.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A partir da definição do ponto ótimo, ajustou-se o processo de limpeza e realizou-se novas
coletas de dados, conforme Tabela 3. Não foi necessária a criação de um P.O.P. para realização
da limpeza, pois a empresa já possui esta operação documentada, apenas será incluso tipo de
redutor, quantidade utilizada e tempo de agitação conforme o estudo.
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Figura 26: Carta de Controle após melhoria.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Com os novos resultados obtidos, foi construída uma carta de controle de amostras individuais
para analisar o processo, mostrado na Figura 26, onde pode-se notar que continua sob controle
estatístico e que a média de descarte de borra de solda é de 2,45 kg, que comparado com os
dados da Figura 20, representa uma queda de 12,8%.
Quando comparamos ao Quadro 1 do início do estudo verso o Quadro 4 com as melhorias
aplicadas, temos a previsão de utilização de solda no processo Tin Lead em 20,47% e solda
Lead Free em 40,15 %.

Solda

Quantidade
adquirida
(Kg)

Borra Gerada
(Kg)

Tin Lead (com chumbo)
Lead Free (sem chumbo)

648
271

591
186

Quantidade de
borra
reaproveitada
após melhorias
(12,8 %)
75,6
23,8

Quantidade
utilizada (Kg)

% de uso no
processo

132,6
108,8

20,47%
40,15%

Quadro 4: Previsão de solda utilizada no processo com as melhorias.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A fim de otimizar a utilização da solda no processo por onda, visto que o processo está sob
controle estatístico, e não é evidenciado nenhum desvio severo no processo, uma boa gestão de
planejamento de produção pode ser útil para minimizar a formação de borra de solda. Ordens
de produção muito espaçadas tendem a gerar mais borra, devido ao fato de ligar e desligar a
máquina várias vezes. O agrupamento de ordens de produção ou ordens maiores podem

42

contribuir para a melhor utilização da solda, pois o pote de solda será desligado com menor
frequência.
A grande maioria dos equipamentos de solda por onda possui opcional para que a onda só se
forme na presença de uma placa sobre o pote, o que reduz o tempo que a onda fica em contato
com o oxigênio. O controle de pesagem de fluxo e borra de solda também é recomendado para
controlar o processo, pode-se utilizar uma carta de controle para este fim.
8.2 ETAPA CONTROLAR
A etapa controlar, última etapa do DMAIC, tem como objetivo criar ferramentas operacionais
que possa garantir as melhorias aplicadas no estudo de caso. Para isso sugerido para a empresa
Fênix duas propostas:
1. A empresa já possui o POP – Procedimento operacional padrão para a limpeza da borra
de solda. Com isso, foi indicado alterar os fatores de limpeza da borra de solda aplicando
os pontos ótimos encontrados utilizado o DOE.
a. Temperatura do pote em 260º.
b. Redutor do tipo Químico.
c. Tempo de agitação de 120 segundos.
d. Quantidade de pó Químico em 10 gramas.
2. Utilizar a carta de controle conforme a Figura 26, para verificar se a quantidade de borra
de solda está sob controle estatístico e se o desperdício esta abaixo do que foi indicado
pelo experimento, 2,45 kg por amostra de 3 kg coletados.
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9 CONCLUSÃO
O presente trabalho apresentou um estudo de caso de aplicação de DMAIC para reduzir o
descarte final de borra de solda em um processo de solda por onda. A aplicação do método
mostrou que a perda é inerente ao processo e que ações a curto prazo podem proporcionar
benefícios à empresa. A utilização de cartas de controle é recomendada para medir se o processo
está sob controle estatístico, como exemplo, pode-se monitorar a aplicação de fluxo nas placas
de circuito impresso. O planejamento da produção é, também, fator determinante para redução
de geração de borra de solda, promovendo agrupamento de ordens de produção ou ordens
maiores.
Com este estudo de caso, utilizando a metodologia DMAIC e as ferramentas adequadas como
o DOE, conseguimos encontrar os pontos ótimos para o processo de reaproveitamento da borra
de solda na própria empresa. Outro fator importante neste estudo foi verificar que mesmo que
o processo esteja sob controle estatístico, conseguimos aplicar experimentos e mostrar que o
processo ainda permite um espaço para de melhoria.
Contudo, a redução final de descarte foi de 12,8%, índice este, que representa um ganho
significativo para a empresa além de fornecer fundamentos comprovados para aplicação para
os outros processos.
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ANEXO

MÊS

PRODUTO

TIPO SOLDA

QUANTIDADE

JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO

E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
1690
1690
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
1690

TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
TIN LEAD
TIN LEAD
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
LEAD FREE

672
40
844
68
994
64
600
354
826
770
930
928
924
1046
552
184
203
263
204
282
288
101
357
375
288
101
736
810
250
102
393
696
102
317

PLACAS
DEFEITUOSAS
5
1
12
5
23
3
16
25
17
32
16
12
41
25
9
6
5
9
15
4
5
13
5
18
23
14
23
31
21
15
23
15
11
23

FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO

E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690

TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE

672
405
669
393
618
426
758
442
726
396
636
434
677
412
657
147
586
296
901
289
947
291

14
23
19
21
15
35
16
36
6
22
21
45
15
17
9
21
15
19
19
11
21
9

% DEFEITOS

INSUFICIENCIA

CURTO

0,74%
2,50%
1,42%
7,35%
2,31%
4,69%
2,67%
7,06%
2,06%
4,16%
1,72%
1,29%
4,44%
2,39%
1,63%
3,30%
2,46%
3,42%
7,35%
1,42%
1,74%
12,87%
1,40%
4,80%
7,99%
13,86%
3,13%
3,83%
8,40%
14,71%
5,85%
2,16%
10,78%
7,26%

2
1
3
4
19
2
11
19
9
14
6
3
31
9
8
6
4
8
12
2
3
8
4
8
21
2
11
9
8
11
8
9
5
3

3
0
9
1
4
1
5
6
8
18
10
9
10
16
1
0
1
1
3
2
2
5
1
10
2
12
12
22
13
4
15
6
6
20

2,08%
5,68%
2,84%
5,34%
2,43%
8,22%
2,11%
8,14%
0,83%
5,56%
3,30%
10,37%
2,22%
4,13%
1,37%
14,29%
2,56%
6,42%
2,11%
3,81%
2,22%
3,09%

5
19
7
8
8
12
7
31
6
21
8
22
8
12
4
8
7
8
19
10
5
4

9
4
12
13
7
23
9
5
0
1
13
23
7
5
5
13
8
11
0
1
16
5
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FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO

E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
1690
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
E13-PCBA-120-F1
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971
CHMSL-3630
2971
2971
DRL-5980-LD
2971
BCKP-5980-LD
BCKP-5980-LE
DRL-5980-LD
DRL-5980-LE
2971
BCKP-5980-LD
BCKP-5980-LE
BCKP-5980-LD
2971
CHMSL-3630
ID-5980-LD
ID-5980-LE
2971
2971
2971
2971
2971
2971
2971

TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
LEAD FREE
TIN LEAD
TIN LEAD
TIN LEAD
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE
LEAD FREE

1080
288
1020
288
1050
282
1104
266
958
288
516
273
516
412
971
120
1132
1022
908
243
242
297
273
290
243
201
242
250
158
256
256
292
291
240
242
115
206
187
185
30
199
186
31
152
16
16
21
60
197
288
368
90
152
260
148
152
152
148
152
152
148
152
289

51
19
21
11
19
25
9
12
12
33
14
21
20
18
41
7
15
11
19
14
24
23
9
22
12
11
21
16
19
24
19
20
19
17
24
23
21
19
25
1
23
19
2
23
0
0
2
4
2
2
3
0
23
6
4
5
15
10
13
12
13
17
10

4,72%
6,60%
2,06%
3,82%
1,81%
8,87%
0,82%
4,51%
1,25%
11,46%
1,38%
7,69%
2,17%
4,37%
4,22%
5,83%
1,33%
1,08%
2,09%
5,76%
8,54%
7,74%
3,30%
7,59%
3,96%
5,47%
7,05%
5,33%
13,19%
7,69%
6,23%
6,85%
6,53%
6,07%
8,08%
20,00%
10,19%
10,16%
13,51%
3,33%
11,56%
10,22%
6,45%
11,17%
0,00%
0,00%
9,52%
6,67%
13,33%
0,69%
0,82%
0,00%
7,80%
2,31%
2,70%
3,29%
5,12%
3,31%
4,41%
4,07%
4,96%
6,30%
3,46%

7
7
2
7
8
5
3
7
5
4
4
7
1
8
5
1
6
7
5
9
9
5
8
5
9
2
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RESUMO
Esta pesquisa teve como foco o estudo do processo de Setup de moldes em máquinas injetoras.
É um estudo de caso aplicado realizado na empresa Metagal Indústria & Comércio localizada
na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG. A natureza da pesquisa foi descritiva e qualiquantitativa, com o objetivo de aumentar a produtividade da empresa através da redução de
desperdícios no setor de injeção plástica, onde foram utilizadas as ferramentas da qualidade e
aplicada a filosofia Lean Manufacturing. Como resultado foram deixadas sugestões de melhoria
de Layout e padronização das atividades do processo a fim de aumentar a produtividade, com
a proposta de redução de 23% do tempo de máquina parada dentro do processo de setup, que
atualmente possui um tempo médio de 1 hora e 11 minutos.
Palavras-chave: Setup. Lean Manufacturing. Melhoria Contínua.

ABSTRACT
This research focused on the study of the Mold Setup process in injection molding machines.
It is a case study carried out at the company Metagal Indústria & Comércio located in the city
of Santa Rita do Sapucaí-MG. The nature of the research was descriptive and quali-quantitative,
aiming to increase the company's productivity by reducing waste in the plastic injection sector,
where quality tools were used and the Lean Manufacturing philosophy was applied. As a result,
suggestions were left for improving the Layout and standardizing process activities to increase
productivity, with a proposal to reduce machine downtime by 23% within the configuration
process, which currently has an average time of 1 hour and 11 minutes.
Keyowrds: Setup. Lean Manufacturing. Continuous Improvement.
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1

INTRODUÇÃO

Na atualidade, as empresas se empenham, permanecem em vanguarda e mantém sempre
atualizadas as suas estratégias de gestão perante a um mercado onde há extrema
competitividade e globalização. Com isso, buscam constantemente a evolução de seus sistemas
produtivos, de forma a influenciar positivamente os fatores de desempenho que envolvem
qualidade, eficiência, custo, flexibilidade, logística, inovação, e desenvolvimento de novos
produtos (LOPES; FROTA, 2015).
Ao longo dos anos, a indústria automobilística substituiu a utilização de materiais tradicionais,
como o vidro e metais em sua manufatura, pela utilização do plástico, devido aos menores
custos e maior flexibilidade quanto à inovação tecnológica de seus produtos e processos. Com
a escassez de combustíveis e recursos naturais provenientes do petróleo devido as crises
econômicas vivenciadas ao longo dos anos, tornou-se necessidade a inovação da produção de
veículos mais eficientes e econômicos (OLIVEIRA, 2015). Com o costume da utilização de
plástico na fabricação de produtos e com o avanço tecnológico do mercado, passou-se a cada
vez mais aumentar a demanda, já que com a redução dos custos e a melhor viabilização destes
produtos, houve o aumento da procura, o que acarretou a necessidades das empresas de se
adaptarem ao mercado e atendimento das demandas.
O tempo de setup, que é o período necessário para troca de ferramentas ou equipamentos em
uma linha de produção é compreendido entre a última unidade produzida de um ciclo até a
primeira unidade do ciclo seguinte com qualidade, pode ser um ponto de partida para empresas
que estão buscando utilizar os conceitos do sistema Lean Manufacturing (SILVA; SILVA;
SILVEIRA, 2015).
Lean Manufacturing é uma filosofia que busca a eliminação de desperdícios nos processos,
maximizando as atividades que agregam valores e benefícios, criando-se assim, um sistema
produtivo altamente adaptável às demandas do mercado (SANTOS; OLIVEIRA; DONATO;
FIGUEIREDO, 2015). Esta filosofia aplicada em um sistema de manufatura, faz a integração
de um sistema de produção, que aumenta a capacidade de reutilização, diminuição dos estoques
e da variabilidade de um processo por meio da eliminação de desperdícios (SANTOS;
OLIVEIRA; DONATO; FIGUEIREDO, 2015). Com todas as considerações acima, percebe-se
claramente que o setup é considerado um dos desperdícios dentro da filosofia do Lean
Manufacturing.
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Este trabalho está em desenvolvimento com o foco na indústria automotiva, que atende às
demandas de veículos que são vendidos diariamente, cada vez mais sofisticados e com
requisitos de desempenho e qualidade mais exigentes. O processo em estudo no qual é
explicado detalhadamente nesta pesquisa é o processo de troca de moldes em máquinas
injetoras de peças plásticas, pertencente a uma empresa localizada no Sul de Minas Gerais que
atua na fabricação de espelhos retrovisores de veículos de passeio, e veículos de carga, que
atualmente apresenta dificuldades para atender a demanda das linhas de montagem do produto
final por baixa eficiência no setor de injeção plástica.
2

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

O objetivo geral deste trabalho é aumentar a produtividade da empresa através da redução de
desperdícios no setor de injeção plástica dos componentes que compõem o espelho externo dos
veículos e com isso, diminuir o número de horas extras de produção.
Os objetivos específicos são:
a) Propor melhorias de layout dentro do setor de injeção plástica.
b) Otimizar a sequência de atividades dos colaboradores responsáveis pelas trocas de
molde.
c) Reduzir o tempo médio de setup de moldes de injeção plástica nas máquinas injetoras.
3

JUSTIFICATIVA

Devido à dificuldade no atendimento da demanda das linhas de montagem enfrentada pelo
departamento de injeção plástica que é causada principalmente pelo elevado tempo de setup de
moldes em máquinas injetoras que atualmente possui um tempo médio de 1 hora e 11 minutos
e ocorre em média 17 vezes por dia, o que representa uma perda média mensal de
aproximadamente 440 horas produtivas, enxergou-se a necessidade de estudar este processo
através da análise de dados coletados do histórico da empresa, com o propósito de apontar a
máquina e molde mais críticos, estudar as causas da ineficiência deste grupo e propor melhorias
com o objetivo de diminuir o número de horas extras de produção necessários para atender à
demanda das linhas de montagem.
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4

OBJETO DE ESTUDO

A empresa na qual se desenvolverá este trabalho é a Metagal Indústria & Comércio Ltda,
atuante na fabricação de espelhos retrovisores internos e externos para veículos de passeio e
também veículos de carga.
Sua fundação por Roberto Luiz Gordon aconteceu na cidade de Diadema-SP, no ano de 1961
e, no entanto, o objetivo principal era atender o mercado automotivo do ABC Paulista, mas a
caracterização do seu portfólio voltado somente para a fabricação de espelhos retrovisores para
veículos, veio à tona pelo interesse do seu fundador de querer acompanhar o avanço tecnológico
deste mercado, o que tornou a Metagal pioneira na fabricação de espelhos retrovisores no Brasil.
A empresa possui uma matriz e outras quatro filiais. A matriz está situada na cidade de
Diadema-SP e é onde acontece a fabricação dos prismáticos e também a injeção dos
subcomponentes onde vão colados os espelhos, componente este que se denomina como “Capa
do espelho”. A maior fábrica da Metagal é uma de suas filiais, que está na cidade de Santa Rita
do Sapucaí-MG, onde acontece todo o processo de injeção do restante dos subcomponentes
injetados, a montagem do produto final, embalagem, faturamento e envio até os clientes. Na
cidade de Conceição dos Ouros-MG está outra filial, onde é feito o processo de pintura das
coberturas dos retrovisores de acordo com a demanda dos clientes.
Na filial situada em Manaus-AM é onde ocorre a fabricação e montagem de câmeras, sensores
e toda a parte tecnológica dos espelhos retrovisores, que contam com funções inteligentes de
retrovisão, composta de sensores e funções inovadoras que facilitam a direção e manobra
veicular feita pelos usuários finais e esta característica é a que mais se destaca perante aos seus
concorrentes.
A Metagal possui uma filial fora do Brasil, localizada na cidade de Buenos Aires – Argentina,
na qual atualmente faz a fabricação de espelhos somente para veículos fabricados fora do Brasil,
ou seja, a sua demanda é voltada somente para o atendimento do mercado externo. Abaixo na
FIGURA 1 é possível visualizar a faixada da sede e filiais.
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FIGURA 1- Metagal, sede e filiais
FONTE: Metagal S.A.

A seguir estão os clientes da Metagal: Fiat Chrysler Automobiles, Volkswagen, Ford, General
Motors, Toyota, Hyundai, Nissan, IVECO, Honda, PSA, Mitsubishi, MAN, Mercedes Benz
A empresa trabalha em regime puxado de produção e faz dois tipos de fornecimento, sendo
eles: Fornecimento diretamente para a montadora, que são os produtos que atendem à demanda
de montagem de veículos novos (0 km) e também o fornecimento para o mercado de reposição,
que são os veículos que já saíram de linha, porém a montadora recebe os produtos de reposição
de mercado fabricados pela Metagal e fornece para concessionárias autorizadas. Abaixo estão
alguns dos produtos da Metagal:
4.1

PRODUTOS

A linha de produtos fabricados pela empresa, abrange os veículos de passeio, médio porte
(veículos pequenos de carga), grande porte (caminhões e ônibus) e motocicletas, e estão
classificados como:
Espelho retrovisor interno, espelho retrovisor interno com display para câmera de ré, espelhos
retrovisores externos manuais, espelhos retrovisores externos elétricos, espelhos retrovisores
externos com side (luz de seta), espelhos retrovisores externos com luz de solo, espelhos
retrovisores externos com câmera inferior, espelhos retrovisores externos com sensor de ponto
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cego, espelhos retrovisores externos de grande porte, espelhos retrovisores de motocicleta. A
imagem para ilustrar os produtos pode ser conferida na FIGURA 2.

FIGURA 2 - Tipos de retrovisores veiculares
FONTE: Metagal S.A.

4.2

PROCESSO ESTUDADO

O processo pelo qual será estudado neste trabalho é o processo de setup de moldes em máquinas
injetoras que atendem à demanda de subcomponentes exclusivamente para os espelhos
retrovisores externos do veículo, processo este que acontece na unidade filial de Santa Rita do
Sapucaí-MG. Atualmente a filial possui quarenta máquinas injetoras, todas equipadas com
robôs de operação para a automatização do processo de retirada do produto injetado do molde,
que os coloca sobre uma esteira e chega até as mãos do operador, onde acontece a inspeção
visual, retrabalho se necessário, a embalagem em sacos laminados e a acomodação dos produtos
em caixas plásticas. Basicamente o processo de injeção ocorre através da inserção da matériaprima (plástico em forma de grãos) no canhão da máquina injetora, que após o processo de
estufagem para retirada da humidade, injeta este material à uma temperatura que varia de 150
à 300°C, para dentro de um molde de Aço, que forma o produto, resfria e o extrai das cavidades.
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Um espelho retrovisor externo é composto de em média, 6 subcomponentes injetados, que são
fabricados na planta de Santa Rita: Corpo, Base ou Suplemento, Chassi, Moldura, Cobertura
Lisa ou Texturizada e Pivot.
Estes subcomponentes são os que atendem à demanda das linhas de montagem em Santa Rita
do Sapucaí e para cada projeto (espelho externo de um veículo/montadora) é utilizado um molde
que injeta cada uma destas peças, pois elas não são compartilhadas entre os projetos devido à
suas formas físicas serem específicas para cada marca. Atualmente a Metagal está com
aproximadamente 50 projetos ativos, que compõem o atendimento diretamente nas montadoras
e também o mercado de reposição. O setor de injeção trabalha em 3 turnos de 7 horas e 40
minutos, de segunda à sexta-feira e aos sábados, rodam 2 turnos em período reduzido (5horas
e 40 minutos).
O processo de setup de molde, consiste basicamente na atividade de retirar o molde que já
produziu o necessário para atendimento da demanda e a inserção, instalação e aquecimento do
próximo molde que entrará em produção conforme a necessidade, início de injeção e termina
após a primeira injeção de peças conforme o padrão de qualidade. A empresa possui mais de
200 moldes ativos que são colocados em locais de espaço sem endereçamento, conforme
demonstrado na FIGURA 3 e a programação dos setup’s é feita pelo PCP e disposta em um
quadro de gestão à vista, onde são programados os horários das trocas conforme demonstrado
na FIGURA 4. Essas trocas são programadas de acordo com a demanda das linhas de
montagem, que consomem estas peças injetadas de acordo com a demanda do cliente.
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FIGURA 3 – Espaço reservado aos moldes de injeção
FONTE: Metagal S.A.

FIGURA 4 – Quadro de Programação de Setup de injetoras

FONTE: Metagal S.A.
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5
5.1

REFERENCIAL TEÓRICO
PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA

Na atualidade as peças e produtos provenientes de injeção plástica estão em meio ao nosso
cotidiano, em praticamente tudo que se vê, uma vez que o processo possui certa facilidade de
produção e alta resistência mecânica, além de um baixo custo comparado com outras ligas e
materiais (TINO, 2005).
A Injeção plástica nada mais é do que fundir o polímero e inseri-lo em um molde para que
adquira uma forma previamente projetada para atender a um propósito. A matéria-prima passa
por processos de aquecimento onde se torna líquida para então ser injetada no molde e,
posteriormente, resfriada e retirada já no formato da cavidade que o molde possui. Existe um
ciclo a ser seguido para cada peça moldada que passa por fechamento do molde, injeção do
polímero, recalque, resfriamento, abertura do molde de injeção e remoção da peça injetada.
Entre cada tipo de peça injetada ou marcas diferentes, a máquina injetora passa por pré-setup e
setup de injeção.
5.1.1 Pré-Setup de Injeção
As atividades de pré-setup são executadas com a máquina ainda em operação, já que é uma
atividade externa e que ocupa grande parte do tempo do almoxarife (LIMA, TARRENTO,
2018). É toda tarefa que os operadores executam durante a operação das máquinas, com o
intuito de preparar o próximo setup, esses procedimentos são necessários para que o setup seja
efetuado ao menor tempo possível.
Dentre as tarefas, as mais comuns são: Verificação do próximo produto, verificação do molde,
coleta do molde que irá produzir, verificação visual do sistema de resfriamento, pneumática,
elétrica e injeção, verificação da OP para o próximo cliente, verificação das ferramentas para o
próximo setup.
5.1.2 Setup de Máquina
Por ser uma operação interna, o processo de Setup deve ser feito com a máquina parada, porém
o mesmo consome tempo disponível (LIMA, TARRENTO, 2018).

19

O setup se dá pelo tempo aferido entre a obtenção da última peça boa da produção anterior até
a primeira peça boa do lote em produção. Dentro desse tempo ocorre a troca de molde e término
de todas as etapas anteriores ao setup.

5.2

LEAN MANUFACTURING

A filosofia Lean Manufacturing é utilizada para adaptar os tipos de produção para a atual
exigência de mercado, visando eliminação de desperdícios e melhorando os processos das
atividades e benefícios para agregar valor no processo (NAWANIR et al. 2013).
Sua melhor definição é um sistema de produção integrado com objetivo de aumentar a
capacidade e reutilização, eliminando ao máximo a variabilidade do processo produtivo,
diminuição de estoques e a eliminação de desperdícios (VINODH; ARAVINDRAJ, 2013).
Lean manufacturing engloba várias ferramentas, dentre as quais o gráfico de Pareto, gráfico de
Barras, gráfico de Dispersão e Histograma foram escolhidos para a análise de melhoria dos
processos.
5.2.1 Desperdícios da Filosofia Lean Manufacturing
O desperdício deve ser evitado e é um desafio que as empresa enfrentam ao tentarem diminuir
e serem mais competitivas, com o intuito de aumentar a qualidade dos produtos, já que o
desperdício é algo que o consumidor não pretende pagar (CARELLI, RODRIGUEZ, RÔA,
2016).
O processo estudado caracteriza um tipo de desperdício, no qual o mesmo se encaixa nos
seguintes tipos de desperdícios dentre os sete da filosofia Lean: Movimentos desnecessários,
Transporte, Espera.
5.2.2 Os Sete Desperdícios da Filosofia Lean
Os sete desperdício são um conceito desenvolvido por Taiichi Ohno (1912-1990), executivo
fundamental na trajetória da Toyota.
Os desperdícios são tudo o que consome recursos da instituição e não agregam valores ao
cliente final, porém o maior problema dos desperdícios é que ficam mascarados em meio ao
processo produtivo (PICCHI, 2017).
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5.2.2.1 Produção Em Excesso
É quando a empresa produz mais que a demanda, o que causa desperdício. As etapas dos
processos devem produzir o que está no pedido, nem mais, nem menos, para que se atenda o
cliente e não haja gastos excessivos e nem gere estoques desnecessários no processo. É o
principal dos desperdícios, pois acaba afetando os demais
5.2.2.2 Espera
O Sistema Lean tem um ideal de fluxo contínuo nos processos e esse desperdício ocorre quando
algum problema de máquina ou mão de obra fica ocioso, o que afeta a produção.
5.2.2.3 Processamento Desnecessário
São ações realizadas durante o processo, que mesmo que fossem eliminadas das etapas, não
fariam falta alguma e geralmente são adquiridas por hábitos de funcionários mais antigos e
repassados aos novos.
5.2.2.4 Estoque
O estoque é um problema para várias empresas, onde muitas vezes é apenas dinheiro parado, já
que há necessidade de venda da mercadoria para girar o capital, porém não somente prejuízo
financeiro de capital estocado, muitas vezes há detecção tardia de problemas, o que acarreta
retrabalhos de lotes no estoque, o que gera mais atrasos de produção ou até na entrega ao cliente
final.
5.2.2.5 Transporte
A logística gera grande custo às instituições e é responsável pela imagem da empresa quanto
ao tempo de recebimento do produto pelo cliente, por isso o fluxo da cadeia logística dentro de
uma empresa deve evitar ao máximo movimentações desnecessárias para agilizar o processo e
entregar o produto no menor tempo possível, bem como minimizar gastos desnecessários.
5.2.2.6 Movimentação
Como na logística, movimentos desnecessários de pessoal são desperdícios, se um colaborador
não produziu ou gerou valor durante seu consumo de tempo, ele gerou desperdícios, por isso o
ideal é que todo movimento durante o tempo produtivo seja para gerar valor e produzir.
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5.2.2.7 Correção
O ideal em uma organização é produzir certo na primeira vez, porém em muitas empresas há
desperdícios identificados como gasto de tempo, pessoal e recursos para retrabalhos e correções
de falhas durante o processo.
5.3

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5.3.1 5S
A metodologia 5S é uma ferramenta que teve origem no Japão, criado por Kaoro Ishikawa em
Maio de 1950, no qual permite empresas de porte pequeno, médio ou grande a reestruturar a
gestão de seus processos com base em cinco sensos que auxiliam a obter um ambiente ágil,
seguro e limpo no local de trabalho (Setlik, 2021).
A ferramenta tem essa nomenclatura pois utiliza-se de cinco sensos que em japonês começam
com “S”, as quais são: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke.
5.3.1.1 Seiri
Senso de utilização, ajuda a ter o bom senso no ambiente de trabalho e manter apenas o que se
utiliza.
5.3.1.2 Seiton
Senso de Organização, ajuda a ter noção da organização do ambiente de trabalho de modo a
saber que cada coisa tem seu lugar.
5.3.1.3 Seiso
Senso de limpeza, promove a consciência de reponsabilidade de limpeza não somente do local
de trabalho, mas em geral.
5.3.1.4 Seiketsu
Senso de normalização, visa sistematizar e normalizar os valores compreendidos em Seiri,
Seiton e Seiso.
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5.3.1.5 Shitsuke
Senso de autodisciplina, no qual refere-se à ideia de fazer o “novo” se tornar um hábito, não
somente um padrão, mas sim um estilo de vida.
5.3.2 Diagrama de Pareto
O Diagrama de Pareto ou Gráfico de barras, é uma ferramenta que dispõe a informação de
forma evidente e visual, com o intuito de priorizar os temas. A informação assim disposta,
também permite o estabelecimento de metas numéricas viáveis de serem alcançadas.
(WERKEMA, 1995, pág. 43).
Segundo OAKLAN (1994, pág. 226), se os sistemas ou causas de produtos defeituosos ou de
algum outro “efeito” são danificados e registrados, é possível determinar que porcentagem pode
ser atribuída a cada uma das causas e o resultado provável é que a maior parte
(aproximadamente 80%) das perdas ou “efeitos” seja originada de aproximadamente 20% das
causas.
Segundo BALDAN, VALLE e ROZENFELD (2014, pág. 222), trata-se de uma classificação
estatística de itens, que se baseia nas quantidades utilizadas e seu respectivo valor e pode ser
utilizado para classificar defeitos em uma série, problemas na execução de um processo ou até
mesmo a ocorrência de uma não conformidade.
O Diagrama Pareto (FIGURA 5) tem o objetivo de priorizar a ação que levará ao melhor
resultado. É composto por um gráfico de barras ordenadas, onde a frequência das ocorrências
é listada em ordem decrescente, assim permitindo a localização de problemas graves e a
eliminação de futuras perdas.
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FIGURA 5 – Exemplo de Gráfico de Pareto: Motivos de falha ao realizar uma inscrição.
FONTE: Adaptado Elsevier, 2014.

5.3.3 Diagrama de Dispersão
Utilizado pela primeira vez por Francis Galton, o gráfico de dispersão analisa se existe relação
de causa e efeito entre duas variáveis de natureza quantitativa.
O diagrama de dispersão é parte das sete ferramentas da qualidade, faz parte da etapa seguinte
do diagrama de causa e efeito, pois analisa se há alguma relação entre as causas, ao demonstrar
sua intensidade, representa duas ou mais variáveis uma em função da outra e seu uso serve para
visualizar o que ocorre quando há uma mudança da variável. O gráfico de dispersão (FIGURA
6) é amplamente utilizado por gerentes de projetos onde se pode avaliar como está o andamento
do projeto, e visualizar o cruzamento de informações sobre o mesmo (KUME, 1993).
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FIGURA 6 – Exemplo do Digrama de Dispersão: Correlação negativa entre duas variáveis.
FONTE: Adaptado Nobel, 1994.

5.3.4 Histograma
O Histograma é considerado uma das sete ferramentas da qualidade, também é conhecido
como Gráfico de Distribuição de Frequências, que a representação gráfica de uma distribuição
de dados quantitativos em relação com a frequência que ocorrem. Foi utilizado pela primeira
vez em 1883 por André Michel Guerry, advogado francês e estudioso em estatística, onde
descreveu sua análise estatística sobre o histórico de crimes ocorridos em Paris. A palavra
histograma teria surgido do termo inglês historical diagram.
O Histograma pode apresentar diferentes formatos de acordo com a frequência de dados:
Histograma Simétrico, Normal ou em forma de Sino; Histograma Assimétrico; Histograma com
dois picos; Histograma Platô; Histograma Aleatório.
As vantagens que o Histograma proporciona são: Rapidez e simplicidade de elaboração;
Visualização da quantidade de itens não conforme; Entender a distribuição dos dados; Permite
distinguir a forma, o ponto central e a variação da distribuição, além de outros dados como
amplitude e simetria na distribuição dos dados (CARVALHO, 2017).
O Histograma (FIGURA 7) demonstra as características de um processo, onde possibilita a
visualização dos resultados obtidos de forma imediata.
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FIGURA 7 – Exemplo de Histograma: Custo da Transação
FONTE: Adaptado Elsevier, 2014.

5.3.5 Cartas de Controle
A Carta I-AM é utilizada para monitorar a média e a variação do processo com dados contínuos
individuais. Com o propósito de monitorar a estabilidade do processo ao longo do tempo, com
o objetivo de identificar e corrigir as instabilidades verificadas (MONTGOMERY, 2004).
Ocorrem situações que o tamanho da amostra para avaliação do controle do processo é n = 1.
Exemplos são na fabricação de Azeite, de plástico, e de outros elementos químicos, o controle
é realizado com amostras de uma unidade para verificação do PH, dureza, viscosidade, etc.
Como não é possível definir a variabilidade através da amplitude ou do desvio padrão das
amostras unitárias, pois não são definidos para amostras de tamanho 1, como estimativa da
variabilidade é utilizado a amplitude móvel de duas ou mais observações em sequência
(MONTGOMERY, 2004).
A Carta de controle abaixo (FIGURA 8) ilustra a utilização das cartas I-AM para verificação
do processo.
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FIGURA 8 - Exemplo de Carta de Controle I-AM
FONTE: Cabral, 2018.

5.3.6 Gráfico Boxplot
O gráfico de Boxplot ou diagrama de caixas é utilizado para a análise de variáveis
quantitativas ou ordinais, por isso,é uma ferramenta que fornece uma gama de
medidas estatísticas como por exemplo: mínimo; primeiro quartil; segundo quartil
(mediana); terceiro quartil; máximo e caso haja,

outliers (valores fora da medida)

(SCHNEIDER, 2013).
Os quartis são um conjunto de dados numéricos reais divididos em 4 grupos, e cada grupo
engloba aproximadamente 25% (ou um quarto) dos valores dos dados analisados.
Como base têm-se Q1: primeiro quartil; Q2: mediana; Q3: terceiro quartil. Os quatro grupos
de valores de dados são definidos pelos seguintes intervalos: Grupo 1 - do limite inferior
até Q1, onde 25% dos valores do conjunto de dados estão abaixo dele; Grupo 2 de Q1 a Q2, onde 50% dos valores do conjunto de dados estão abaixo dele; Grupo 3 de Q2 a Q3, onde 75% dos valores do conjunto de dados estão abaixo dele; Grupo 4 de Q3 ao limite superior.
No Gráfico da FIGURA 9 é possível ver como são representados os dados desse tipo de
gráfico.
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FIGURA 9 - Exemplo de Boxplot para um conjunto de dados aleatórios
FONTE: Galvani e Luchiari (2004)

5.3.7 Gráfico de Barras
São gerados por retângulos que representam a quantidade relativa das informações em análise.
Os retângulos são alinhados por todo eixo X (base), e seu eixo y (altura) varia de acordo a
grandeza que cada barra representa. Cada um dos retângulos (barra) estão relacionados à uma
informação específica (SILVA, 2021), como é possível ver no exemplo da FIGURA 10.

FIGURA 10 - Exemplo do Gráfico de Barras
FONTE: Silva (2021)

5.3.8 Fluxograma
O fluxograma é uma representação etapas de um processo em forma gráfica, no qual permite
analisar todo o processo e fornecer uma visão mais ampla do processo de um produto. Sua
estrutura é elaborada por símbolos geométricos que simbolizam os materiais, serviços ou
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recursos envolvidos no processo e a direção tomada para que o produto ou serviço seja
alcançado.
É formado pela teoria de como um processo é executado, de forma que quando um funcionário
analisar o fluxograma, ele poderá conferir se a representação teórica está de acordo com a
execução prática do processo. É uma ferramenta muito importante, já que para melhorar um
processo, é necessário medir e para isso, surge a necessidade de mapear, sendo que essa se torna
a principal função de um fluxograma (COUTINHO, 2020).
Abaixo segue exemplo de um fluxograma simples na FIGURA 11.

FIGURA 11 - Exemplo de Fluxograma Simples
FONTE: Coutinho (2020)

6

METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia científica proporciona uma melhor análise e compreensão do mundo, o que se
é moldado através do conhecimento. O conhecimento científico adquirido com o processo
metodológico tem como finalidade tentar explicar e analisar um fenômeno com base na
verificação de uma ou mais hipóteses (PRAÇA, 2015).
A natureza da pesquisa do referente trabalho consiste no método aplicado, pois visa problemas
específicos a serem solucionados com aplicações práticas de conhecimentos adquiridos, Silva
(2004),
Em relação à abordagem, é do tipo quali-quantitativa, pois serão analisadas tantos peças boas
como ruins e o tempo do processo, sendo que segundo Prodanov (2013), ao pesquisar os dados,
o contato mais próximo com o ambiente do objeto estudado é essencial para obter respostas
mais assertivas, bem como o ambiente será fonte direta de dados da pesquisa, onde o
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pesquisador realiza um trabalho de campo e mantém contato com o objeto de estudo e com o
ambiente de forma intensa, para que os dados coletados não sofram manipulação
(PRODANOV, 2013).
Quanto ao objetivo, é do tipo descritivo, pois visa observar, analisar e tratar os dados sem
efetuar alterações, assim os fatos são registrados sem interferência do pesquisador, para então
posteriormente serem avaliados (PRODANOV, 2013).
Já o método da pesquisa foi classificado como estudo de caso, pois é o método que envolve
um exaustivo e profundo estudo dos processos estudados, de maneira que vá adquirir um
amplo conhecimento da área (YIN, 2001).
Inicialmente foi feita uma visita na Metagal de Santa Rita do Sapucaí, na qual foi solicitado
problemas do dia a dia no setor de produção, para que pudesse ser analisada pelas ferramentas
da qualidade que foram lecionadas no curso de Engenharia de Produção da FAI. Dentre os
problemas o que mais se destacou foi o de produção da injetora e tempos de setup elevados,
no qual o foco foi diminuir os tempos aferidos. Através de visitas, utilização de ferramentas
para medições e comparação de dados de tempo e produção, verificação de peças boas e ruins,
movimentos efetuados e análise de uma gama de documentos da produção, foi possível
chegar à uma conclusão e levantar propostas de melhoria para o setor de injeção de
subcomponentes para retrovisores.
7

COLETA DE DADOS

Afim de entender mais afundo o problema pelo qual a empresa passa, foi realizada uma reunião
de Brainstorm com a presença dos representantes dos departamentos de PCP, Logística e
Injeção, onde possível fazer as seguintes anotações:
1. Não há atrasos nas entregas dos pedidos dos clientes, porém há um elevado custo de
produção, pois são necessárias realocação de pessoas e horas extras para atendimento
da demanda nas linhas, fato este que se deve pela deficiência no abastecimento de
componentes injetados no kanban.
2. A frequência de setup’s programados por dia apresenta um número elevado,
considerando que ocorre um setup por vez e devem ocorrer em apenas 2 turnos, pois no
terceiro turno não há pessoas para execução deste trabalho.
3. Não há um endereçamento padrão para os moldes, o que dificulta a localização dos
mesmos na hora da troca.
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Com base nas anotações feitas através do Brainstorm, foram solicitados ao departamento de
PCP, os relatórios dos últimos três meses (Junho, Julho e Agosto de 2021), referente ao Carga
máquina, que fornece todas as informações de demanda de subcomponentes injetados pra
alimentação das linhas de montagem, que é baseada nos pedidos dos clientes. O referido
relatório recebido está representado no ANEXO A.
Foram também solicitados os relatórios de programação de setup’s, referente aos meses de
Junho, Julho e Agosto de 2021, que trouxeram os dados por máquina injetora, a quantidade de
setup’s realizados e não realizados, quais eram os moldes programados, matéria-prima e tempo
de produção necessário por demanda, que é calculado através do tempo de ciclo de cada produto
multiplicado pela quantidade de peças solicitadas pelos clientes. Os dados recebidos do PCP
estão demonstrados no ANEXO B.
Além dos dados coletados e informados acima, foi também solicitado o relatório de tempos de
setup registrados nestes três meses (Junho, Julho e Agosto de 2021) que foi gerado também
pelo programador de PCP através software EGA, cujo mesmo faz o monitoramento real de
produção de todas as máquinas injetoras, gera em tempo real os índices de eficiência e mais
alguns indicadores, como: máquinas em manutenção, setup’s em andamento etc. O relatório foi
gerado com o filtro por registro na opção “setup”, no qual apresentou as informações de
máquina, data, hora de início e término, informações do produto e respectivo molde, operadores
responsáveis, número da operação, tempos de duração e produção prevista. O referido relatório
está disponibilizado no ANEXO C.
8

ANÁLISE

Através das informações coletadas, deu-se início na análise, onde pôde-se enxergar de forma
mais clara através de gráficos, a real situação de todas as máquinas injetoras da empresa.
O gráfico da FIGURA 12, representa os setup’s programados e realizados no mês de Junho de
2021.
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FIGURA 12-Análise de atendimento de Setup-Junho de 2021
FONTE: Autores

O gráfico acima, deixa explícito que a demanda não foi atendida totalmente na maioria dos dias,
onde pôde-se perceber que apenas no dia 01 de Junho, realizou-se todos os setup’s programados
para o dia. A eficiência média de atendimento foi de 72%, o que corresponde à
aproximadamente 21 setup’s programados e 15 setup’s realizados por dia.
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O gráfico da FIGURA 13, representa os setup’s programados e realizados no mês de Julho de
2021.

FIGURA 13- Análise de atendimento de Setup-Julho de 2021
FONTE: Autores

O gráfico acima, deixa explícito que a demanda não foi atendida totalmente na maioria dos dias,
onde pôde-se perceber que apenas nos dias 07 e 20 de Julho, realizou-se todos os setup’s
programados para o dia. A eficiência média de atendimento foi de 76%, o que corresponde à
aproximadamente 19 setup’s programados e 14 setup’s realizados por dia.
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O gráfico da FIGURA 14, representa os setup’s programados e realizados no mês de Agosto de
2021.

FIGURA 14- Análise de atendimento de Setup-Agosto de 2021
FONTE: Autores

O gráfico acima deixa explícito que em nenhum dia do mês de Agosto a demanda de setup’s
programados foi atendida. A eficiência média de atendimento foi de 70%, o que corresponde à
aproximadamente 21 setup’s programados e 14 setup’s realizados por dia.
Com o intuito de ir mais afundo na análise, enxergou-se a necessidade e verificar os dados
referente ao histórico de tempos de setup por máquina injetora e as respectivas eficiências de
cada máquina, no que se refere ao atendimento da demanda de programação de setup’s realizada
pelo departamento de PCP.
O gráfico da FIGURA 15, evidencia a análise de correlação entre os dados dessas duas
informações que foram estratificadas dos relatórios de Programação de setup’s e Histórico de
tempo de setup dos meses de Junho, Julho e Agosto de 2021.
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Gráfico de Dispersão de Eficiência X Tempo Total de Setup
Setor de Injeção dos Externos (Santa Rita do Sapucaí - MG)
Metagal Ind. & Com. Ltda.
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FIGURA 15 - Gráfico de Dispersão de Eficiência x Tempo Total de Setup
FONTE: Autores

Através da análise de dispersão dos dados do gráfico acima, pode-se afirmar que não há
correlação significativa entre a eficiência do atendimento de setup’s e o tempo consumido por
setup por máquina injetora, ou seja, as máquinas que menos atendem à demanda de trocas de
molde, não necessariamente possuem os maiores tempos de setup, o que conclui que a
deficiência do atendimento da programação de setup’s, não se deve pelo alto tempo de setup
que é consumido por troca de molde.
Feitas as conclusões acima, iniciou-se a análise dos dados do Carga Máquina dos meses de
Junho, Julho e Agosto de 2021, com o foco nos dez componentes injetados que apresentaram
as maiores demandas das linhas de montagem nestes meses referentes. Foi feita a estratificação
dos relatórios, e gerados os gráficos de Pareto, com o objetivo de evidenciar o produto de maior
demanda.
O gráfico da FIGURA 16, está demonstrando os dez produtos de maior demanda das linhas de
montagem do mês de Junho de 2021.
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FIGURA 16 – Análise TOP 10 dos Componentes Injetados de maior demanda-junho de 2021
FONTE: Autores

Pode-se verificar no gráfico acima, a evidência de que o produto que apresentou a maior
demanda de unidades injetadas no mês de Junho de 2021, foi o “CP20Y1502 / CP20Y1602”,
com um percentual de 13,6% da demanda total de componentes injetados das linhas de
montagem.
O gráfico da FIGURA 17, está demonstrando os dez produtos de maior demanda das linhas de
montagem do mês de Julho de 2021.
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FIGURA 17 - Análise TOP 10 dos Componentes Injetados de maior demanda-julho de 2021
FONTE: Autores

Pode-se verificar no gráfico acima, a evidência de que o produto que apresentou a maior
demanda de unidades injetadas no mês de Julho de 2021, foi o “CP20Y1502 / CP20Y1602”,
com um percentual de 13,5% da demanda total de componentes injetados das linhas de
montagem.
O gráfico da FIGURA 18, está demonstrando os dez produtos de maior demanda das linhas de
montagem do mês de Agosto de 2021.
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FIGURA 18 - Análise TOP 10 dos Componentes Injetados de maior demanda-Agosto de 2021
FONTE: Autores

Pode-se verificar no gráfico acima, a evidência de que o produto que apresentou a maior
demanda de unidades injetadas no mês de Agosto de 2021, foi o “CP20Y1502 / CP20Y1602”,
com um percentual de 12% da demanda total de componentes injetados das linhas de
montagem.
Baseado na análise realizada da FIGURA 14, FIGURA 15 e FIGURA 16 há uma clara evidência
deque o produto “CP20Y1502 / CP20Y1602” foi o que apresentou a maior demanda das linhas
de montagem nos três meses analisados. Este código se refere ao par de subcomponentes
injetados (lado direito e lado esquerdo) denominado como “Base” e faz parte da estrutura de
três produtos acabados (espelho retrovisor montado) da montadora Fiat, pertencente ao grupo
Stellantis. Com base nos resultados dos gráficos de Pareto, iniciou-se a estratificação de dados
do relatório de tempos de setup registrados pelo software EGA para os três meses, referente à
estes produtos (CP20Y1502 / CP20Y1602) que são formados por um único molde que possui
uma cavidade para cada lado. Na FIGURA 19 estão demonstrados os tempos consumidos em
setup do molde do CP20Y1502 / CP20Y1602 nos meses de Junho, Julho e Agosto de 2021.
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FIGURA 19 – Tempos de Setup registrados – junho à agosto de 2021
FONTE: Autores

O gráfico acima evidencia que houve uma variação de 1,25 horas (1 hora e 15 minutos) entre o
maior tempo de setup, que ocorreu no dia 25/06/2021 e o menor tempo de setup, que ocorreu
no dia 04/08/2021. Este molde trabalha sempre na mesma máquina injetora, que é a Injetora “I654”, ou seja, para este produto, as condições de injeção, segue uma ficha técnica única, pois
está projetada para esta máquina. Com base nestas informações, levantou-se o questionamento
do porquê ocorrer uma variação tão expressiva de tempo, considerando que as etapas deveriam
seguir um padrão, por ser o mesmo molde na mesma máquina.
Na FIGURA 20, está demonstrada a carta de controle dos dados individuais de tempo de setup.
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Análise de tempos de Setup Registrados de Junho à Agosto de 2021
CP201502 / CP20Y1602 - BASE LE/LD
Máquina Injetora I-654
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FIGURA 20 - Carta de Controle dos Dados Individuais de tempos de setup
FONTE: Autores

A Carta de Controle acima, evidencia que os dados coletados não apresentam causas especiais
e o processo de setup possui controle estatístico, tanto para os dados individuais, quanto para
as amplitudes móveis, pois ambos estão dentro dos limites de controle, mas mesmo que dentro
de controle, há possibilidade de melhorias para redução do tempo médio, que atualmente é de
1,78 horas.
A FIGURA 21 representa o Relatório de resumo estatístico dos tempos de setup.
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Relatório de Resumo Estatístico do Tempo de Setup
CP20Y1502 / CP20Y1602 - BASE LE/LD
Injetora I-654
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FIGURA 21 - Resumo Estatístico do tempo de setup
FONTE: Autores

O relatório de resumo estatístico evidencia através do gráfico de Boxplot que há uma
variabilidade muito grande dos dados. A média e mediana foram respectivamente 1,78 e 1,83,
o que significa que o processo não está centralizado na média, concluindo que esta variação
deve ser diminuída para se obter um processo mais estável e centrado na média e
consequentemente diminuir o desvio padrão.
Pode-se afirmar então que o processo de setup deve ser melhorado para alcançar uma melhor
performance de atendimento da demanda e reduzir os desperdícios. Com base em todas as
conclusões das análises gráficas, a equipe marcou uma visita na Metagal com o supervisor do
setor de Injeção para acompanhar de perto o setup do início ao fim do molde que injeta os
produtos CP20Y1502 / CP20Y1602, onde foram registradas todas as etapas de forma
sequencial ocorridas no setup acompanhado no dia da visita. Em conversa com o supervisor,
foram solicitados e anotados todos os processos necessários para a execução da troca de moldes,
o que resultou na construção do fluxograma da FIGURA 22.
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FIGURA 22 - Fluxograma do Processo de Setup de moldes
FONTE: Autores
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Após feita a análise do fluxograma e estar cientes de todas as etapas, deu-se início ao
acompanhamento, quando foi feita a cronometragem das atividades do setup, que foram
registradas sequencialmente conforme demonstrado na FIGURA 23.

FIGURA 23 - Tabela de Setups de Moldes de Injeção Plástica
FONTE: Autores

No término do setup foi possível observar que o colaborador responsável pela troca de moldes
estava finalizando o setup de uma outra máquina, quando foi informado pelo líder responsável
que a máquina injetora I-654 já havia terminado a sua produção, o inspetor de qualidade já
havia sido remanejado para outra máquina injetora e o tempo de setup no software EGA já
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estava sendo contado. O trocador se deslocou com o carrinho de ferramentas até o quadro de
programação e verificou que o próximo molde que estava programado para entrar em produção
era o molde da Base do X6H (componente base do retrovisor externo do Argo, veículo da FCAStellantis), sendo assim, houve um deslocamento para ir busca do molde. Pôde-se perceber que
não há um endereçamento padrão para estes ferramentais e o colaborador fez um deslocamento
considerável com a ponte rolante para coletar e transportar o molde até a injetora I-654. Desde
o término da produção do último produto até o início do primeiro par de peças de acordo com
as peças padrão fornecidas pela qualidade, foi contabilizado um tempo total de 1 hora e 57
minutos.
9

PROPOSTAS DE MELHORIA

A atual situação na qual a Metagal enfrenta, não se dá por uma causa específica, mas sim por
alguns fatores que puderam ser apontados com a análise realizada neste trabalho, que são:
1. Falta de Procedimento Operacional Padrão;
2. Layout desfavorável à movimentação de moldes e operadores;
3. Falta de padronização do endereçamento dos moldes;
Com base no que foi analisado, o produto no qual representou a maior demanda das linhas de
montagem foi o “CP20Y1502 / CP20Y1602” e os pontos de melhoria foram propostos para
este produto em específico, que serviu como referência para melhoria dos demais produtos, que
teve o objetivo de resolver o problema enfrentado pelas linhas de montagem e reduzir os custos
de produção.
9.1

CRIAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Conforme evidenciado na FIGURA 23, as etapas do processo de setup não seguiram um fluxo
lógico e para isso, há a necessidade de criação de um Procedimento Operacional Padrão, no
qual deve ser revisado, aprovado e validado pelo Sistema de Gestão da Qualidade, em formato
de documento e arquivado, com cópias controladas para disponibilização aos operadores.
9.2

TREINAMENTO OPERACIONAL

Com base no acompanhamento realizado e registrado na FIGURA 23, percebe-se que há a
necessidade de treinar as pessoas que realizam as atividades de troca de moldes, tanto para
organização, quanto para disciplina, com o objetivo de orientar os operadores a seguir as etapas
de forma correta e reduzir os desperdícios dentro desta atividade.
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9.3

DIVISÃO ENTRE SETUP INTERNO E SETUP EXTERNO

Atualmente, as atividades do setup são feitas na sua maioria, ocupando o tempo de ociosidade
das máquinas, pois enquanto a produção ainda está ativa, não é feita nenhuma atividade que
poderia ser feita no setup externo, que consiste nas atividades que podem ser feitas com a
máquina ainda produzindo.
A FIGURA 24 demonstra as atividades propostas do setup externo.

FIGURA 24 - Etapas do Setup Externo
FONTE: Autores

Pode-se verificar que todas etapas da tabela acima, podem e devem ser realizadas de forma
antecipada e programada, para que no momento em que a máquina na qual irá produzir outro
produto estiver parada para a troca, ocorram somente as atividades que só são possíveis de
serem realizadas se a máquina estiver parada e assim, consuma o menor tempo possível. As
atividades propostas de setup externo, totalizaram 27 minutos e 32 segundos, que foi o ganho
de tempo produtivo da máquina que estava em setup e representou 23% sobre do tempo medido
na FIGURA 23.
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A FIGURA 25 demonstra as atividades propostas do setup interno.

FIGURA 25 - Etapas do Setup Interno
FONTE: Autores

Conforme demonstrado acima, houve uma redução de 23% sobre o tempo anterior medido, de
1 hora e 57 minutos, ou seja, somente separando as etapas da atividade de setup interno do
setup externo, foi possível obter este ganho de tempo produtivo da máquina injetora.
9.4

MELHORIA DO LAYOUT

O arranjo físico dos moldes, conforme demonstrados na FIGURA 3, pode ser melhorado, se for
melhor aproveitado o espaço disponível nesta área. Com os moldes diretamente sobre o chão
fabril e tão próximos uns dos outros, dificulta a movimentação entre eles para localização.
9.4.1 Primeira Etapa
Setorizar a área já existente onde são depositados os moldes, por cliente, conforme demonstrado
no exemplo da ILUSTRAÇÃO 1

46

ILUSTRAÇÃO 1 – Exemplo de setor de moldes separados por cliente
FONTE: Autores

9.4.2 Segunda Etapa
Posicionar os moldes que estão programados para produzir no dia próximo de suas respectivas
máquinas injetoras, criando uma área de entrada e saída de moldes, conforme demonstrado no
exemplo da ILUSTRAÇÃO 2.
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ILUSTRAÇÃO 2 - Exemplo de área de espera para moldes
FONTE: Autores

Demarcação verde: Molde que concluiu a produção
Demarcação vermelho: Molde crítico, que irá produzir em seguida
Demarcação amarelo: Molde que irá produzir na sequência
9.5

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que com todas as propostas de melhoria apresentadas, a empresa solucione o defeito
no atendimento da demanda primeiramente do produto CP20Y1502 /CP20Y1602, mas que as
melhorias reflitam em todos os produtos injetado, com o objetivo de aumentar a lucratividade
da empresa através os resultados esperados:
1. Redução de Custos
2. Redução de desperdícios
3. Aumento da produtividade
4. Facilitação do trabalho
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10 CONCLUSÃO
Conclui-se que os processos produtivos, ainda que complexos, sempre são possíveis de serem
melhorados. Através da utilização das ferramentas da qualidade, é possível definir o problema
pelo qual uma empresa ou negócio enfrenta, levantar as causas, realizar a coleta de dados
necessária para que, com base nestes dados, fazer a estratificação das informações através da
utilização das Ferramentas da qualidade que são diretamente aplicadas na indústria, com o
objetivo de demonstrar de forma visível e fácil, qual a situação real da empresa na qual se
estuda. O segredo de qualquer negócio, está no quão resistente ele é quanto aos desafios que
constantemente são impostos pelos clientes e concorrentes. Com a aplicação de metodologias,
aprofundamento do conhecimento de qualquer problema, inovação e constante melhoria dos
processos produtivos, fica mais fácil se manter no mercado, sempre em frente à concorrência,
conquistando cada vez mais oportunidades e alavancando a lucratividade, crescendo cada vez
mais e conquistando novas oportunidades.
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FIGURA 26 – Relatório de Carga Máquina de Junho, Julho e Agosto de 2021
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ANEXO B

FIGURA 27 - Relatório de Programação de Setups de Junho, Julho e Agosto de 2021
FONTE: Metagal S.A.

ANEXO C

FIGURA 28 - Relatório de Tempos de Setup de Junho, Julho e Agosto de 2021
FONTE: Metagal S.A.
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RESUMO
O estudo de caso Análise de Processo de Tampografia e Processo de Gravação a Laser foi
realizado na empresa Intelbras, localizada na filial de Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais. O
estudo foi realizado no setor de injeção plástica juntamente com o processo de tampografia.
Este tem por objetivo realizar a comparação da tampografia com a gravação a laser, afim de
definir o meio mais adequado para a organização e que melhor atenda aos requisitos da empresa,
expondo quais serão os benefícios se ocorrer a mudança. Com a adoção de tais medidas, a
empresa irá passar a economizar em insumos e haverá a diminuição do tempo de ciclo das
peças, consequentemente, ocorrendo o aumento da produção, possibilitando a empresa a ter um
melhor desempenho e precisão em seu processo. A comparação foi realizada com o auxílio das
ferramentas da qualidade, do mapeamento de processo, cronoanálise, BPMN e método
payback. Conforme demonstrado no trabalho, foi possível atingir todos os objetivos. O primeiro
foi definir a oportunidade de melhoria, sendo avaliado o impacto na qualidade, produtividade e
custo. E por último, foi comprovada a viabilidade do projeto com a redução em 13% do tempo
de ciclo (média de todos os produtos), consequentemente havendo a redução nas despesas gerais
de fabricação em R$ 41.161,23 e redução em 555,48 horas de máquina, aumentando a
disponibilidade para novos produtos. Também foi possível ter uma redução mensal de R$
8.300,00 com insumos e R$ 1.250,22 com manutenção, totalizando de R$ 9.550,22. Foi
estimado um investimento de R$ 1.120.000,00 com um retorno mensal de R$ 50.000,00. O
retorno esperado do investimento é de 22,4 meses sem considerar os outros fatores de redução.
Palavras – Chave: Tampografia. Laser. Injeção. Ferramentas da Qualidade.
ABSTRACT
The case study Analysis of Padprinting Process and Laser Engraving Process was carried out
at the company Intelbras, located in the branch of Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais. The
study was carried out in the plastic injection sector together with the pad printing process. This
aims to compare pad printing with laser engraving, in order to define the most suitable means
for the organization and which best meets the company's requirements, exposing what the
benefits will be if the change occurs. With the adoption of such measures, the company will
start to save on inputs and there will be a reduction in the cycle time of the parts, consequently,
increasing production, enabling the company to have better performance and precision in its
process. The comparison was performed with the help of quality tools, process mapping,
chronoanalysis, BPMN and payback method. As demonstrated in the work, it was possible to
achieve all goals. The first was to define the opportunity for improvement, evaluating the impact
on quality, productivity and cost. And finally, the feasibility of the project was proven with a
13% reduction in cycle time (average of all products), the impact of which was a reduction in
manufacturing overheads of R$ 41,161.23 and a reduction of 555, 48 machine hours, increasing
availability for new products. It was also possible to have a monthly reduction of BRL 8,300.00
with inputs and BRL 1,250.22 with maintenance, totaling BRL 9,550.22. An investment of
BRL 1,120,000.00 was estimated with a monthly return of BRL 50,000.00. The expected return
on investment is 22.4 months without considering the other reduction factors.
Keywords: Padprinting. Laser. Injection. Quality Tools.
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1

INTRODUÇÃO

A tampografia foi inventada por volta dos anos de 1950, mas as primeiras máquinas a serem
comercializadas foram a partir de 1978, na Alemanha. Apesar de ser um processo antigo, ainda
é bastante utilizado nas indústrias com o objetivo de expor a marca nos seus produtos.
A tampografia oferece infinitas possibilidades de combinações de cores para deixar a estética
do produto chamativa, porém é um processo que possui muitas variáveis que podem impactar
no processo produtivo, além de utilizar produtos químicos que são prejudiciais à saúde do
operador, caso entre em contato direto, e agridem o meio ambiente. Além de haver perda no
setup por conta dos insumos e da limpeza.
O processo de tampografia é uma impressão indireta que é realizada por meio de uma borracha
de silicone que faz a coleta da tinta no clichê e a transferência de tinta para a peça (KOMURKI,
2018).
Esse processo contempla a máquina de tampografia (manual ou automática) que basicamente
necessita do ajuste de posição conforme os eixos do tampão e regulagem de pressão de
transferência, o clichê (onde a tinta fica armazenada), a formulação da tinta com seus
componentes (catalisador, diluente, solvente e a tinta) e o tampão que coleta a tinta do clichê e
a transfere para a superfície de gravação da peça.
Já a gravação a laser é um processo de gravação permanente que remove uma camada da
superfície da peça e deixa a área marcada em baixo relevo. Nos dias atuais esse processo tem
ganhado mais visibilidade nas empresas.
O processo de gravação a laser é realizado através de um feixe de luz que faz a marcação de
baixo relevo permanente na superfície peça. A potência de marcação depende da característica
e tipo de material (BAGNATO, 2008).
O processo de gravação a laser pode ser caracterizado como limpo e eficiente, pois sua base de
funcionamento é através de um programa, o qual uma vez que criado já fica armazenado no
software da máquina, e não depende de insumos para sua formulação. Como seu funcionamento
é através da programação, ele pode ser aplicado em itens desde os mais delicados até os mais
complexos, com o intuito de garantir que o acabamento das peças que passam por esse processo
fique perfeito comparados a outros processos (exemplo o processo de tampografia).
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Algumas das vantagens do processo de gravação a laser advém da velocidade com que a
atividade é realizada (consequentemente a produtividade da empresa aumente), podendo ser
realizado até a impressão de QR code a fim de evitar impressões manuais dos produtos. Apesar
das vantagens, a desvantagem desse processo é que para peças plásticas é realizada a gravação
apenas em tons de cinza, no mercado ainda não existe gravação a laser colorida para esse tipo
de matéria prima. No entanto, para outros tipos de matérias primas, como a borracha, já há a
gravação a laser colorida.
A gravação a laser é a tendência atual do mercado para substituir o processo de tampografia, e
podem ser destacados alguns benefícios que a empresa pode ter com a implantação desse
processo, como a economia de insumos no processo produtivo, a diminuição no tempo de ciclo
das peças, no tempo de setup que ocorre nas atividades, entre outros.
A pesquisa foi realizada na empresa Intelbras (filial de Minas Gerais). Na empresa o processo
de tampografia é realizado em paralelo com o processo de injeção plástica, onde as peças
plásticas são marcadas através do processo de tampografia com o logo da empresa, o nome e
as informações do produto.
2
2.1

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o processo de tampografia e o processo de gravação
a laser, afim de realizar a comparação entre ambos os processos produtivos e realizar a
definição de qual processo será mais adequado e que melhor atenda a qualidade, produtividade
e custo.
2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO

Os objetivos específicos deste trabalho são:
a) Análise da definição da oportunidade de melhoria do processo de tampografia.
b) Análise da qualidade, produtividade e custo da tampografia e laser.
c) Análise de viabilidade economia (investimento) em relação ao processo que atende
melhor a qualidade, produtividade e custo.
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3

JUSTIFICATIVA

Com a competitividade do mercado cada vez mais acirrada, é necessário que as empresas
trabalhem na qualidade de seus produtos e na redução de custos dos seus processos, a fim de
que não haja retrabalhos e que as vendas sejam realizadas com preços mais competitivos. Com
base no cenário que se encontra as indústrias, o trabalho se justifica pela necessidade de
inovação nos processos para que haja o aumento da produtividade e a redução dos insumos
utilizados nos processos produtivos.
O processo de tampografia representa 3,4% dos gastos totais de fabricação do setor de injeção
plástica, além disso, representa um índice de lotes bloqueados de 41% dentre todos os
problemas no processo, com isso gera-se custos de mão de obra para retrabalho, perdas no
processo produtivo e elevado tempo de setup, devido à preparação da tinta e troca dos
ferramentais.
Com a implementação do processo de gravação a laser é possível a automatização do processo
de tampografia, consequentemente causa a redução de custos em insumos, a redução no tempo
de setup e o aumento da produtividade com a redução do tempo de ciclo das peças.
4

OBJETO DE ESTUDO

A Intelbras é uma empresa que está no mercado há mais de 45 anos. A empresa foi ganhando
espaço no mercado, com novos clientes e novos territórios, assim conquistando novos
segmentos de produtos.
A empresa é uma organização brasileira que possui 4 unidades no país, a matriz e uma filial em
São José - SC, uma filial em Santa Rita do Sapucaí – MG e uma filial em Manaus - AM.
A pesquisa foi realizada na filial de MG, conforme demonstrado na figura 1, localizada em
Santa Rita do Sapucaí, um polo tecnológico reconhecido como o Vale da Eletrônica.
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FIGURA 1 - Intelbras Filial MG
FONTE: Intelbras

A organização atua nos segmentos de segurança eletrônica, controle de acesso, incêndio e
iluminação, redes, comunicação, energia e energia solar, conforme ilustrado na figura 2.

FIGURA 2 - Família de Produtos
FONTE: Intelbras

O estudo foi realizado no setor industrial, mais especificamente, no processo de injeção plástica
que contempla o processo de tampografia. O principal foco é a tampografia, com o intuito de
ser realizada a comparação com o processo de gravação a laser.
“A Gravação a Laser é um processo de gravação permanente que remove uma camada da
superfície da peça deixando a área marcada em baixo relevo. Através de um feixe de luz de alta
potência é possível gravar praticamente qualquer formato ou desenho em uma infinidade de
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materiais.” (GLOBALTEC, 2019).
O processo de gravação a laser é conhecido por sua alta precisão e qualidade. Além desses
benefícios, este também se destaca pelo baixo uso de insumos e pela praticidade de troca de
setup, assim o processo se torna mais barato e eficiente.
O processo de injeção plástica tem a entrada da matéria-prima, a resina plástica e saída a peça
moldada, conforme ilustrado na figura 3.

FIGURA 3 - Resina Plástica Transformada
FONTE: Intelbras

O processo de transformação acontece através do aquecimento do polímero que se encontra no
estado sólido para o estado pastoso através do cilindro de injeção da máquina injetora. O
material preenche as cavidades do molde para dar forma ao objeto, representadas na figura 4 e
figura 5.

FIGURA 4 - Máquina Injetora
FONTE: Máquinaz

FIGURA 5 - Molde
FONTE: Máquinaz

16

O principal polímero de injeção utilizado é o acrilonitrila butadieno estireno (ABS), que
corresponde a 95% dos materiais. O ABS tem quatro tipos de coloração, cinza ártico, branco,
preto e translucido. A matéria-prima também trabalha com aditivo anti-ultravioleta (anti-UV),
devido a alguns produtos terem exposição direta ao sol. As principais variações do ABS são:
a) Resina ABS cinza ártico sem carga com/aditivo anti-uv;
b) Resina ABS branco ártico, sem carga e com aditivo anti-uv/anti-chama;
c) Resina ABS branco, sem carga e com aditivo anti-uv;
d) Resina ABS translucido sem carga;
e) Resina ABS preto sem carga;
f) Resina ABS preto, sem carga e com aditivo anti-chama.
A informação do modelo de material e suas características, aditivo anti-UV, é importante pois
representam uns dos pontos na tomada de decisão para o estudo da máquina laser.
"O processo de Tampografia é feito por impressão indireta no plástico injetado. A tinta é
gravada em uma imagem de baixo relevo e transferida à peça. A transferência de tinta acontece
através de uma borracha de silicone chamada tampão, que dá origem ao nome da técnica."
(INJECÃO DE PLÁSTICOS, 2019).
O processo tampografia é a transferência da tinta armazenada a partir de um clichê por meio de
um tampão de silicone acionado pelo bi manual da máquina de tampografia, representada na
figura 6.

FIGURA 6 - Máquina de Tampografia
FONTE: Intelbras
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O tampão de silicone entra em contato com a clichê e coleta a tinta que é transferida para um
objeto, no caso do estudo, uma peça plástica, representada na figura 7.

FIGURA 7 - Tampão Coleta Tinta no Clichê
FONTE: Intelbras

A tampografia envolve primeiro o processo de preparação da tinta, os elementos são: a tinta
pura, o diluente e o catalisador. Os insumos necessários para que o processo ocorra são: os
produtos químicos, clichê, gabarito e tampão, representados na figura 8.

FIGURA 8 - Insumos de Tampografia
FONTE: Intelbras
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Abaixo encontra-se o setor de injeção e tampografia, representados pela figura 9.

FIGURA 9 - Setor de Injeção e Tampografia
FONTE: Intelbras

5

REFERENCIAL TEÓRICO

Como auxílio para a implementação das melhorias no processo produtivo, serão utilizadas
algumas ferramentas da qualidade, como Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, Modelo
de Processo de Negócios e Notação (BPMN), Estratificação de Dados, Cronoanálise, e será
utilizada a metodologia PayBack.
5.1

DIAGRAMA DE PARETO

O processo produtivo possui várias atividades e não é possível realizar a tratativa de todas elas
ao mesmo tempo, será utilizado o Diagrama de Pareto para serem representadas as prioridades
do processo conforme o princípio 80-20, onde 80% dos efeitos representam 20% das causas. O
diagrama ilustra a linha do percentual acumulado, o eixo de frequência, o eixo de percentual, o
gráfico de barras e os problemas estratificados, ilustrado na figura 10.
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FIGURA 10 - Diagrama de Pareto
FONTE: Adaptado Werkema, 1995.

O diagrama de Pareto indica que existem elementos críticos e eles devem ser prioridade na
análise. O modelo gráfico classifica os elementos em ordem crescente de importância, a partir
da esquerda. Os elementos do estudo (indicados na linha horizontal) são associados a uma
escala de valor (demonstrado na vertical), constituída de medidas em unidades financeiras,
frequências de ocorrência, percentuais, número de itens etc. (DE CARVALHO; PALADINI,
2012).
O objetivo do Diagrama de Pareto é realizar a diferença entre as “poucas questões vitais” e as
“muitas questões triviais”. É uma técnica direta, que envolve classificar os itens que estão sendo
estudados nos tipos de problemas ou causas de problemas por ordem de importância (SLACK,
2018).
O princípio de pareto foi idealizado por Juran, onde 80% dos efeitos provêm de 20% das causas.
É também conhecido como regra 80/20. Para exemplificar esse princípio, ao colher frutas um
pomar, 80% das frutas colhidas não são de qualidade. A não qualidade encontradas nas frutas
possivelmente é causada por apenas 20% dos procedimentos que estão relacionados ao plantio
e a colheita. (MELLO, 2011).
5.2

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Todos os problemas que são estudados para serem realizadas melhorias nos processos possuem
várias causas e muitas vezes nem todas são relevantes para a resolução dos problemas. Será
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utilizado o Diagrama de Ishikawa para o auxílio na identificação das principais causas dos
determinados efeitos, ilustrado na figura 11.
Diagrama de Ishikawa
Método

Medida

Máquina

Causa Secundária
Causa T erciária

Efeito
Causa Secundária
Causa T erciária
Meio Ambiente

Material

Mão de Obra

FIGURA 11 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Adaptado Werkema, 1995.

“Diagrama de Ishikawa é usado para identificar as causas de um desvio da qualidade, que se
denomina efeito. Para a construção do diagrama, devem-se observar os 6Ms: mão de obra,
materiais, máquinas, métodos, meio ambiente e medição.” (BARROS et al., 2015, p. 35)
A aplicação do conceito de um diagrama de causa-efeito pode ser utilizada para qualquer
situação onde exista uma relação entre um efeito e as suas possíveis causas. Isso pode
contemplar análises de falhas, defeitos ou perdas do processo produtivo. Ele também pode ser
utilizado na execução de melhorias, mas no geral o ele oferece suporte a tomada de decisões.
(DE CARVALHO; PALADINI, 2012).
O diagrama de causa-efeito é utilizado para mostrar a relação entre as causas e os efeitos de um
processo. Esse diagrama é utilizado quando o efeito de um processo é problemático, ou seja,
quando o processo gera o efeito indesejado (MELLO, 2011).
5.3

MODELO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS E NOTAÇÃO - BPMN

O Modelo de Processo de Negócios e Notação (BPMN) é um mapeamento e gerenciamento do
processo atráves de simbolos gráficos e ícones que facilitam o entendimento do fluxo do
processo. Na tabela 1 estão apresentados os símbolos que serão utilizados no trabalho.
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Simbologia BPMN
Início do Evento

Link de Evento
Intermediário

Anotação

Fim do Evento

Link de Evento
Intermediário

Armazenamento
de Dados

Evento
Intermediário

Sinalizar Evento
Final

Referência de
Dados

Caixa de
Atividade

Sinalizar Evento
Intermediário

Fluxo de
Sequência

Decisão Exclusiva

Evento
Intermediário
Condicional

Fluxo de
Mensagem

Decisão Paralela

Tempo
Intermediário de
Evento

Associação

Decisão Inclusiva

Erro ao Finalizar
Evento

TABELA 1 - Símbolos BPMN
FONTE: Adaptado Campos, 2014

O BPMN é uma ferramenta que utiliza símbolos gráficos para registrar e apresentar visualmente
a sequência e o fluxo de informações, materiais e ações que constituem o fluxo de valor de uma
empresa. O fluxo de valor abrange todas as atividades agregam e não agregam valor, sendo
gerado pelo fluxo de materiais, desde o recebimento dos fornecedores até a entrega aos clientes,
a transformação de matérias-primas em produtos acabados e o fluxo de informações que apoiam
e conduzir o fluxo produtivo (WERKEMA, 2012).
O Modelo de Processo de Negócios e Notação permite identificar cada processo ou fluxo,
retirando-os dos domínios confusos e esquecidos dos bastidores da organização, e realizar a
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construção de uma completa cadeia de valor de acordo com os princípios lean. É uma
ferramenta que pode ser utilizada varias vezes para realizar mudanças em um fluxo de valor.
(ROTHER, 2003).
O BPMN de um processo permite realizar melhorias com o objetivo de reduzir o lead time,
avaliar e definir o melhor fluxo produtivo com o melhor aproveitamento dos espaços, alocação
dos equipamentos e processos bem definidos, visando a melhor produtividade, resposta rápida
aos clientes e qualidade nos produtos e processos. (LIKER, 2005).
5.4

ESTRATIFICAÇÃO DE DADOS

A Estratificação de Dados é uma ferramenta que tem o princípio de separar os dados em grupos
distintos para o desenvolvimento de sua análise.
“[...] enfatiza a importância da análise de dados em ambientes acadêmicos e organizacionais,
podendo ser considerado o principal fruto de inúmeras discussões e elucubrações sobre a
importância da modelagem aplicada voltada à tomada de decisão.” (FÁVERO, 2017, p. 15).
As amostras selecionadas a partir de um dado, normalmente a amostragem é proporcionalmente
estratificada. As amostras são dividas em grupos por categoria para análise, onde as amostras
de teste e estimação devem ter tamanhos proporcionais em relação a amostra total. Exemplo,
uma amostra de 50 homens e 50 mulheres, as amostras de teste e estimação teriam 25 homens
e 25 mulheres cada. Já se a amostra for de 70 mulheres e 30 homens, assim as amostras de teste
e estimação teriam 35 mulheres e 15 homens. (HAIR et al., 2009).
A análise de dados é a transformação dos dados em informações. O estudo dos dados inicia
com coleta de dados quantitativos ou qualitativos. Os dados são processados de forma analítica
afim de ser clara, criteriosa, compreensível e confiável. Após a etapa de processamento o dado
transforma em informação que será utilizada como objeto de estudo (GIBBS, 2008).
5.5

PAYBACK

Para verificar a estimativa de tempo que será necessário a recuperação de um investimento será
utilizada a metodologia PayBack. Com o auxílio dessa metodologia, será possível estimar
quanto deverá ocorrer em faturamentos para que seja recuperado o valor investido. Para calcular
o payback é considerado o investimento inicial divido pelo lucro obtido, o resultado disso será
o tempo necessário em meses ou anos para recuperar o investimento inicial, conforme
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demonstrado na fórmula (1).
Payback = Investimento Inicial
Lucro no Período

(1)

O método do payback é saber o tempo de retorno de um investimento, ou seja, quanto tempo
decorrerá até que o valor do caixa se iguale ao investimento realizado (SAMANEZ, 2009).
O payback é um método onde é possível calcular o tempo mínimo necessário para a recuperação
do investimento realizado pela empresa. Este pode ser dividido em dois casos, sendo o primeiro
considerado como anuidade, onde o período de payback pode ser calculado na divisão do
investimento inicial pela entrada anual do caixa. Já o segundo é considerado como uma serie
mista de entradas de caixa, onde as entradas anuais precisam ser acumuladas até o retorno do
investimento inicial (GITMAN, 2010).
O período de payback determina o tempo necessário para que o investimento inicial seja
recuperado por meio da entrada no fluxo de caixa. Para validar ou rejeitar determinado
investimento, o payback encontrado deve ser confrontado com o tempo limite estabelecido pela
empresa. Por exemplo, a empresa determinar em três anos o tempo máximo de realização de
caixa de seus investimentos (ASSAF NETO, 2014).
5.6

CRONOANÁLISE

Para haver a comparação entre duas atividades após aplicação de melhorias no processo, é
necessário realizar medições que possam ser utilizadas para a verificação de qual foi esse ganho
e se ele será significativo. Para auxílio nessa atividade será utilizada a Cronoanálise.
Para realizar a cronoanalise deve medir no local da atividade o tempo de execução de cada
tarefa com o auxílio de um cronômetro. Os valores encontrados devem ser registrados.
Após coletar os dados, as medições devem apresentar o nível de significância acima de 95%
para garantir a confiabilidade das informações.
Para validar o nível de significância (α) o p-valor deve ser cálculado. O valor resultante deve
ser menor que 5% (0,05). Abaixo está a fórmula do p-valor:
p-valor = (somatório tempo das operações)² - (tempo médio calculado)² (2)
número de medições
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O tempo bruto (TB) deve ser calculado a partir da coleta dos dados considerando o valor da
média encontrada.
Com o tempo bruto definido, é necessário calcular o fator de correção, para isso deve avaliar a
habilidade, esforço, ambiente e movimento do colaborador que executa a atividade. Para o
cálculo deve considerar o sistema Westinghouse, conforme apresentado na tabela 2, que tem o
intuito de diminuir a variabilidade das atividades de cada categoria.
Habilidade (FH)
+0,15 A1
Super-hábil
+0,13 A2
+0,11 B1
Excelente
+0,08 B2
+0,06 C1
Bom
+0,03 C2
0,00
D
Médio
-0,05 E1
Regular
-0,10 E2
-0,16 F1
Fraco
-0,22 F2

Esforço (FE)
A1
Excessivo
A2
B1
Excelente
B2
C1
Bom
C2
D
Médio
E1
Regular
E2
F1
Fraco
F2

+0,13
+0,12
+0,10
+0,08
+0,05
+0,02
0,00
-0,04
-0,08
-0,12
-0,27

Ambiente (FA)
+0,06 A
Ideal
+0,04 B
Excelente
+0,02 C
Boa
0,00
D
Média
-0,03
E
Regular
-0,07
F
Fraco

Movimento (FM)
+0,04
A
Perfeito
+0,03
B
Excelente
+0,01
C
Boa
0,00
D
Média
-0,02
E
Regular
-0,04
F
Fraco

TABELA 2 - Sistema Westinghouse
FONTE: Autoria da Equipe

Após avaliar e definir os 4 pontoss, deve-se calcular o fator de correção (FC) conforme fórmula
(3):
FC = 1 + (FH + FE + FA + FM)
FC = Fator de correção.
FH = Fator habilidade.
FE = Fator esforço.
FA = Fator de condições ambientais.

(3)
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FM = Fator de consistência dos movimentos.
Após calcular o fator correção, deve-se calcular o tempo normal (TN) conforme fórmula (4):
TN = TB * FC

(4)

TN = Tempo normal.
TB = Tempo bruto.
FC = Fator correção.
Após o cálculo do tempo normal é necessário calcular o fator de tolerância (FT) conforme
formula (5):
FT = 1 + TF + TNP

(5)

FT = Fator de tolerância.
TF = Tempo fadiga.
TNP = Tempo de Necessidades.
Para calcular o fator de tolerância deve-se considerar dois percentuais de tolerância, a fadiga
que o trabalho leva ao operador (TF) e o tempo para as necessidades pessoais do mesmo (TNP).
Após calcular o tempo normal e o fator de tolerância, o tempo padrão deve ser calculado
conforme a formula (6):
TP = TN * FT

(6)

TP = Tempo padrão.
TN = Tempo normal.
FT = Fator de Tolerância.
Com a definição do tempo padrão é possível propor melhorias para balancear as atividades,
controlar o processo e a capacidade produtiva.
O estudo de tempos é a mensuração do trabalho que tem o objetivo de realizar a medida dos
tempos de trabalho para determinar a melhor e mais eficiente forma de desenvolver uma
atividade específica. A cronometragem das etapas do processo tem como foco medir e avaliar
o desempenho do trabalho. O termo “cronoanálise” é bastante usado nas empresas brasileiras
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para designar o processo de estudo, mensuração e determinação dos tempos padrão em uma
organização.
A finalidade do estudo de tempos é a determinar da capacidade produtiva da empresa, definir a
programação da produção, estabelecer o valor da mão-de-obra direta no cálculo de produto,
custo de novo projeto e balanceamento das linhas de produção. (PEINADO; GRAEML, 2007).
Durante a cronometragem, é realizado o registro da leitura dos tempos dos elementos da
operação. O trabalhador pode apresentar um rendimento normal, acima do normal ou abaixo
do normal. É analisado também, que entre diversos operadores, ainda que devidamente
qualificados para determinado trabalho, existem diferentes graus de habilidade para a execução
de determinadas tarefas. (AGOSTINHO, 2015).
O estudo dos tempos e movimentos tem a aplicação dos conceitos em quatro etapas: definir o
melhor método de trabalho, padronizar o método de trabalho, determinar o tempo padrão e
treinar os colaboradores nas atividades (TÁLAMO, 2016).
6
6.1

METODOLOGIA
NATUREZA

A natureza utilizada para a pesquisa é aplicada. Ela tem por finalidade agregar conhecimento
que possa ser aplicado em um caso real. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), este tipo de
pesquisa tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de
problemas específicos. A utilização desta propõe uma comparação do atual processo de
tampografia com o processo de gravação a laser.
6.2

ABORDAGEM

A abordagem é categorizada como quali-quantitativa, esta permite a determinação dos lotes
conforme e não conforme e a utilização de técnicas e ferramentas como meio de análise para a
realização da coleta de dados. Para auxílio será utilizado Diagrama de Pareto, Estratificação de
Dados e Cronoanálise.
6.3

OBJETIVO

O objetivo utilizado é o descritivo, pois este visa propor um cenário que atenda a produtividade,
qualidade, custo e entrega. Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade
principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o
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estabelecimento de relações entre variáveis. Para auxilio será utilizado BPMN.
6.4

MÉTODO

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho é o estudo de caso. Segundo Hartley (1994),
o estudo de caso reside em sua capacidade de explorar processos sociais à medida que eles se
desenrolam nas organizações. Este ainda permite o aprofundamento do tema estudado através
da busca por informações e dados com o objetivo de obter parâmetros que possibilitam a análise
e a comprovação de qual o melhor cenário a ser aplicado. Para auxilio será utilizado Diagrama
de Pareto, Diagrama de Ishikawa, BPMN, Cronoanálise, e PayBack.
6.5

TÉCNICA

A técnica que será utilizada é através do levantamento estatístico, esta possibilita a coleta de
dados para que se possa chegar no melhor resultado, tendo a visão de todas as outras
possibilidades de respostas. Segundo Duarte e Barros (2006), para a realização da coleta de
dados há, principalmente, seis fontes distintas de informação: documentação, registros em
arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. Para auxílio
será utilizado Estratificação de Dados e Cronoanálise.
A figura 12 apresenta, de maneira resumida, a metodologia aplicada no estudo de caso.
Natureza

Abordagem

Objetivos

Método

Técnica

Básica

Quantitativa

Exploratória

Pesquisa-Ação

Entrevista

Aplicada

Qualitativa

Descritiva

Experimental

Observação

Quali-Quantitativa

Exlicativa

Bibliográfico

Questionário

Documental

Levantamento Estatístico

Survey
Estudo de Caso
Participante

FIGURA 12 - Método Aplicado
FONTE: Autoria da Equipe

7

COLETA DE DADOS

Inicialmente foi realizado o levantamento de dados relacionados ao índice de lotes bloqueados
no setor de injeção plástica. O período da amostragem foi de setembro de 2019 até agosto de
2021. As informações foram coletadas no sistema TOTVS.

28

Todos os lotes produzidos são inspecionados de forma amostral pela Auditoria da Qualidade
(AQ) e se for encontrado alguma não conformidade de acordo com o não atendimento dos
requisitos do procedimento de inspeção da qualidade, o lote é bloqueado. No procedimento,
para cada problema existe um critério de reprovação. O auditor registra a não conformidade no
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), onde o mesmo gera um cartão para o setor realizar as
ações referente ao problema. A informação também é apontada no sistema TOTVS para gerar
o relatório de lotes bloqueados e os indicadores.
Quando um lote é reprovado, é apontado no sistema apenas a quantidade de peças não conforme
encontradas na amostragem, a quantidade referente a amostragem do lote e a quantidade total
do lote. Essa informação gera o indicador de lotes bloqueados. Uma vez que foi reprovado,
todos os lotes referente aquela produção são reprovados e necessitam de inspeção. Já a
quantidade de peças não conforme inspecionadas são apontadas de outra maneira e alimenta o
indicador de qualidade interno do setor.
Os defeitos evidenciados no relatório de lotes bloqueados estão demonstrados no apêndice A.
Este informa o código da peça, descrição de peça, dia do bloqueio, o problema encontrado e o
turno.
Em seguida, utilizando a Cronoanálise, foi realizado o levantamento de dados relacionados ao
tempo de pré-setup, setup e pós-setup de tampografia. Foram coletadas 50 amostras referente
ao mês de agosto de 2021.
As atividades que contemplam o pré-setup de forma macro são:
1. Mistura da tinta com o diluente e se necessário adicionar catalisador.
2. Preparação da tinta no copo do clichê.
3. Preparação do tampão e gabarito.
As atividades que contemplam o setup de forma macro são:
1. Remoção do tampão, gabarito e clichê da produção anterior.
2. Disposição do clichê e copo no trava copo.
3. Disposição do gabarito e tampão conforme alinhamento da arte.
4. Ajuste de pressão, alinhamento e raspagem da máquina.
As atividades que contemplam o pós-setup de forma macro são:
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1. Remoção da produção.
2. Disposição do gabarito no local de armazenagem.
3. Limpeza do tampão, clichê e copo com solvente.
4. Colocação de protetivo para evitar oxidação do clichê.
5. Disposição do tampão, clichê e copo no local de armazenagem.
Os tempos encontrados foram registrados no apêndice B de acordo com o tipo de setup de
tampografia.
Foi realizada também a cronoanálise do tempo de pré-setup, setup e pós-setup de laser. Foram
coletadas 15 amostras referente ao mês de outubro de 2021.
As atividades que contemplam o pré-setup de forma macro são:
1. Preparação gabarito.
As atividades que contemplam o setup de forma macro são:
1. Remoção do gabarito da produção anterior.
2. Disposição do gabarito conforme alinhamento da arte.
3. Ajuste de foco da lente, alinhamento e potência.
As atividades que contemplam o pós-setup de forma macro são:
1. Remoção da produção.
2. Disposição do gabarito no local de armazenagem.
Os tempos encontrados foram registrados no apêndice C de acordo com o tipo de setup de laser.
É valido ressaltar que a primeira regulagem do laser tem um tempo elevado de ajuste, entretanto
o programa pode ser salvo na máquina, ou seja, uma vez realizado e padronizado, o tempo
considerado é apenas a troca da produção anterior pela nova produção.
Por último foram levantadas as informações em relação a despesa mensal de tampografia,
conforme demonstrado na tabela 3. Foi considerado o período de setembro de 2019 a agosto de
2021.
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Itens
Tinta
Produtos Químicos
Clichê
Tampão
Gabarito
Manutenção

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor (R$)
1.573,52
1.693,61
3.563,41
1.469,42
1.262,34
3.582,22

TABELA 3 - Despesa Mensal de Tampografia
FONTE: TOTVS Intelbras

Para realizar o cálculo da despesa mensal média de tampografia foi considerado a somatória
das despesas do período dividido pela quantidade de meses. Foi considerado o percentual de
crescimento em relação a cada item, do ano de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021, para definir
a despesa por item considerando uma projeção para 2022.
As despesas com produtos químicos correspondem ao solvente, catalisador e diluente. Já a
despesa de manutenção corresponde a substituição de peças na máquina.
8

ANÁLISE DA DADOS

Conforme demonstrado anteriormente, foi realizada a coleta dos dados dos lotes que
apresentaram problema do ano de 2019 ao ano de 2021. Após a consolidação das informações,
foram criadas as relações do problema, da quantidade e do percentual, que é apresentado em
relação ao total de problemas que foram reportados no período.
8.1

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Foram levantados os dados em relação aos lotes bloqueados para evidenciar o principal
problema de qualidade no setor de injeção plástica. Com isso, será possível definir o processo
mais adequado.
8.1.1 ESTRATIFICAÇÃO DE DADOS
Os dados foram estratificados em três etapas para a melhor visualização das informações.
A primeira etapa, apresentada na tabela 4, é referente ao relatorio de lotes bloqueados no
apêndice A.
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Descrição Problema

Quantidade Percentual

Tampografia Falhada
Falhado
Sem Tampografia
Rebarba
Tampografia Desalinhada
Contaminado
Manchado
Marca de Extração
Armazenamento Misturado
Rechupe
Armazenamento Incorreto
Empenado
Peça Suja
Processo Não Conforme
Tampografia Borrada
Tonalidade Incorreta
Arranhado
Identificação Incorreta
Tampografia com Tonalidade Incorreta
Dimensional
Quebrado
Sem Identificação

26
23
23
16
15
12
11
10
9
7
5
4
4
4
4
4
3
3
3
1
1
1

Total Geral

189

13,76%
12,17%
12,17%
8,47%
7,94%
6,35%
5,82%
5,29%
4,76%
3,70%
2,65%
2,12%
2,12%
2,12%
2,12%
2,12%
1,59%
1,59%
1,59%
0,53%
0,53%
0,53%

Perc.
Acumulado
13,76%
25,93%
38,10%
46,56%
54,50%
60,85%
66,67%
71,96%
76,72%
80,42%
83,07%
85,19%
87,30%
89,42%
91,53%
93,65%
95,24%
96,83%
98,41%
98,94%
99,47%
100,00%
100%

TABELA 4 – Etapa 1 - Problemas Gerais
FONTE: Autoria da Equipe

A partir da estratificação dos dados, foi contabilizada a quantidade de problemas por descrição
de problema. Com isso, ficou evidente que o principal problema do setor está relacionado a
tampografia falhada, apresentando 26 ocorrências em relação a 189 registros de problemas,
correspondendo a um percentual de 13,76% dos problemas.
A segunda etapa, apresentada na tabela 5, demonstra a consolidação dos problemas referente
ao tipo de ocorrência que estava acontecendo.
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Descrição Problema

Quantidade Percentual

Tampografia
Falhado
Rebarba
Contaminado
Manchado
Marca de Extração
Armazenamento Misturado
Rechupe
Armazenamento Incorreto
Empenado
Peça Suja
Processo Não Conforme
Tonalidade Incorreta
Arranhado
Identificação Incorreta
Dimensional
Quebrado
Sem Identificação

71
23
16
12
11
10
9
7
5
4
4
4
4
3
3
1
1
1

Total Geral

189

37,57%
12,17%
8,47%
6,35%
5,82%
5,29%
4,76%
3,70%
2,65%
2,12%
2,12%
2,12%
2,12%
1,59%
1,59%
0,53%
0,53%
0,53%

Perc.
Acumulado
37,57%
49,74%
58,20%
64,55%
70,37%
75,66%
80,42%
84,13%
86,77%
88,89%
91,01%
93,12%
95,24%
96,83%
98,41%
98,94%
99,47%
100,00%
100%

TABELA 5 - Etapa 2 - Problemas Consolidados
FONTE: Autoria da Equipe

Considerando os problemas consolidados, os problemas relacionados a tampografia
representam 71 ocorrências de 189 registros de problemas, correspondendo a um percentual de
37,57% dos problemas. Com isso, fica evidente que a tampografia é o maior problema do setor.
A terceira etapa, apresentada na tabela 6, é referente ao relatório de lotes bloqueados de
tampografia relacionado ao apêndice B.
Descrição Problema

Quantidade Percentual

Tampografia Falhada
Sem Tampografia
Tampografia Desalinhada
Tampografia Borrada
Tampografia com Tonalidade Incorreta

26
23
15
4
3

Total Geral

71

TABELA 6 - Etapa 3 – Problemas de Tampografia
FONTE: Autoria da Equipe

36,62%
32,39%
21,13%
5,63%
4,23%

Perc.
Acumulado
36,62%
69,01%
90,14%
95,77%
100,00%
100%
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Em relação aos problemas de tampografia, a tampografia falhada representa 26 ocorrências de
71 registros de problemas, correspondendo a um percentual de 36,62% dos problemas
relacionados a tampografia.
8.1.2 DIAGRAMA DE PARETO
Para facilitar a análise dos problemas que mais estavam causando impacto no processo foi
utilizada uma das ferramentas da qualidade, o Diagrama de Pareto. Essa ferramenta possibilitou
a priorização dos problemas e a escolha do problema com maior potencial de falha.
Através das planilhas que foram apresentadas nas etapas 1, 2 e 3, apresentadas respectivamente
nas tabelas 4, 5 e 6, foi possível realizar a montagem dos gráficos para a melhor visualização
dos principais problemas encontrados.
O primeiro gráfico, apresentado na figura 14, demonstra os problemas gerais que foram
encontrados durante o período de análise.

FIGURA 13 - Problemas Gerais
FONTE: Autoria da Equipe

Considerando, a tabela 4 e o Diagrama de Pareto, é possível visualizar os 22 potênciais
problemas do setor, sendo que 20% das causas equivalem a tampografia, falhado, sem
tampografia, rebarba e tampografia desalinhada, ou seja, a tampografia está evidenciada como
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um dos maiores problemas do setor de injeção plástica.
O segundo gráfico, demonstrado na figura 15, corresponde a tabela 5 que apresenta os
problemas consolidados do setor.

FIGURA 14 - Problemas Consolidados
FONTE: Autoria da Equipe
Com o gráfico de pareto

dos problemas consolidados é possível verificar que a tampografia é o

processo que tem maior ocorrência de problemas.
O terceiro gráfico, apresentado na figura 16, está relacionado a tabela 6. Nele é demonstrado os
problemas relacionados a tampografia.
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FIGURA 15 – Problemas de Tampografia
FONTE: Autoria da Equipe

A tampografia apresenta 5 potenciais de problemas, sendo tampografia falhada, sem
tampografia, tampografia desalinhada, tampografia borrada e tampografia com tonalidade
incorreta. Entretanto, a tampografia falhada representa o maior indice de reprova de lotes de
produção.
Após analisar as tabelas 4, 5 e 6 e as figuras 14, 15 e 16 ficou evidente que a tampografia é o
processo que apresenta maior ocorrência de problemas. Para prosseguir com a análise, será
utilizado o Diagrama de Ishikawa, sendo aplicado sobre o maior índice de reprova de lotes, que
é a tampografia falhada, pois é o problema que possui maior recorrência.
8.2

PROPOSTA

A proposta da equipe é substituir o processo atual, que é a tampografia, pelo processo de
gravação a laser, que é um processo bastante similar ao processo utilizado pela empresa. Para
a validação da proposta, nos próximos tópicos foram evidenciados a comparação entre os dois
processos para validar, através de dados, qual apresenta o melhor custo benefício atendendo os
objetivos do trabalho.
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8.3

QUALIDADE

Um dos objetivos do trabalho é verificar qual processo, tampografia ou laser, que apresenta o
processo mais estável em relação a qualidade. Para realizar a analise foi utilizado o diagrama
de Diagrama de Ishikawa do principal efeito de tampografia, tampografia falhada, para
identificar os prinpais potencias de falha. O mesmo efeito da falha pode ocorrer na laser,
entretanto as causas são diferentes. Após esse análise foi possível identificar o processo que
apresenta menor variabilidade e potências de falha, sem realizar melhorias no processo.
8.3.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
O diagrama foi criado para a facilitação do estudo das possíveis causas que um efeito pode
apresentar. Foi realizado essa analise através dos 6 M’s que é composto o diagrama.
8.3.2 TAMPOGRAFIA
Apó a definição de quais eram os potenciais problemas que o processo estava apresentando, foi
criado um Diagrama de Ishikawa para o efeito principal, tampografia falhada, demonstrada na
figura 16.

Diagrama de Ishikawa Tampografia Falhada
Medições

Material

Falta de tinta na clichê

Pessoal

Variação na tinta

Medida de tinta
incorreta

Variação no diluente

Medida diluente
incorreta
Medida do catalisador
incorreta

Resíduos no ar que
possam afetar a
integridade do

Operador não
inspecionou a peça

Variação no
catalisador

Tampografia
Falhada
Clichê danificado

Falta de ritmo de
produção na célula de

Temperatura ambiente

Ambiente

Toque imediato na área
da tampografia

Regulagem da pressão
da máquina muito
Falha na liberação do
setup de tampografia

Métodos

Autoria da Equipe

FIGURA 16 - Diagrama de Ishikawa Tampografia Falhada
FONTE: Autoria da Equipe

Proteção da máquina
Tampão inadequado
Tampão com sujeira

Copo do clichê vazando

Máquinas
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Para o efeito de tampografia falhada, é possível ver que existem vários potênciais de falha, isso
ocorre pois existem muitos fatores que compoem o processo e que influenciam diretamente no
processo, como tinta, diluente, solvente, catalisador, tampão, gabarito e clichê. Cada
componente citado anteriormente pode apresentar diversos modos de falha. O mesmo potêncial
de problema pode variar e impactar outros de efeitos, como a tampografia desalinhada,
tampografia borrada e tampografia com a tonalidade incorreta. O problema de peça sem
tampografia ocorre pois o processo é manual, onde o operador pega a peça e realiza o carimbo
na máquina tampografica. No Diagrama de Ishikawa de tampografia falhada foi apresentado os
principais potências de falha, não foram contemplados todos.
8.3.3 LASER
Em relação ao processo de gravação a laser, ele apresenta o mesmo efeito de tampografia
falhada, entranto as causas são diferentes pois é uma tecnologia e conceito de produção
diferente, uma vez que não necessita de insumos, e sim uma gravação superficial de baixo
relevo na superficie da peça, os potênciais de falha foram apresentados na figura 17.

Diagrama de Ishikawa Gravação a Laser Falhada
Medições

Material

Não Aplicável

Pessoal

Não Aplicável

Operador não
inspecionou a peça

Gravação a
Laser Falhada
Lente escurecida
Resíduos da queima
sobre a peça

Falha na liberação do
setup de laser

Exaustor não funcionando
Exaustor desligado

Ambiente

Métodos

Máquinas

Autoria da Equipe

FIGURA 17 - Diagrama de Ishikawa Gravação a Laser Falhada
FONTE: Autoria da Equipe

Uns dos prinpais problemas que podem ocorrer na gravação a laser está relacionado a resíduos
que sai da peça durante a gravação, esses residuos que o laser passar por cima deles, ele acaba
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não realizando a gravação, ou seja, é necessário um sistema de exaustão para estar sem
removendo a foligem durante a gravação da peça. Com isso é necessário ter muita atenção no
funcionamento do exaustor. Outro ponto que pode ocorrer é a lente escurecida, que pode
acontecer por falta de limpeza ou a vida útil dela está no limite.
Comparando os dois processos, tampografia e gravação a laser, ficou evidente que o processo
de gravação a laser possui menos potênciais de falha em relação a tampografia, ou seja, sem
realizar ações robustas e apenas substituindo o processo de tampografia para um processo que
possui o mesmo conceito de gravação, é possível reduzir as variabilidades do processo. O
processo de gravação a laser possui diversos componentes que foram citados que impactam no
processo. Já na laser apenas dois compenentes impactam diretamente na gravação falhada, que
é o exaustor e a lente.
Com isso, em termos que qualidade e redução das varibilidades é possível afirmar que a
gravação a laser possui um desempenho melhor.
8.4

PRODUTIVIDADE

Outro objetivo do trabalho foi verificar qual processo, tampografia ou laser, tinha um
desempenho melhor em relação a produtuvidade. O primeiro ponto, uma vez que você melhora
seu indice de qualidade, diminui os refugos e aumenta a capacidade produtiva.
Foi realizado o mapeamento detalhado do processo de tampografia afim de mostrar e evidenciar
a complexidade afim de comparar com a gravação a laser.
A cronoanalise com para definir o tempo padrão vai indicar qual processo das atividades de
setup interno e externo é mais rápido, pois setup é máquina parada e máquina parada a empresa
não está produzindo.
8.4.1 BPMN
O BPMN é um mapeamento detalhado do processo afim de ficar fácil o entendimentos de todos
os subprocessos que possuem a produção da tampografia.
8.4.2 TAMPOGRAFIA
A primeira parte do mapeamento BPMN do processo de tampografia é demonstrado na figura
18. Esse etapa descreve os passos para realizar a tampografia no processo produtivo.

39

FIGURA 18 - BPMN do Processo de Tampografia - Parte 1
FONTE: Autoria da Equipe

O processo de tampografia inicia com a coletada e da peça plástica no molde atráves do robô
que deposita em uma caixa. Em seguida o colaborador pega a peça, posiciona no gabarito e
realizada a tampografia. Antes de armazenar a peça é realizado a inspeção, se ela estiver ruim,
o componente é segregado e apontado com perda de produção, se estiver boa, a peça é colocada
na caixa. Para continuadade da produção é necessário ter o cartão kanban, se sim, continua a
produção do item.
A segunda parte do mapeamento do processo de tampografia é demonstrado na figura 19.

FIGURA 19 - BPMN do Processo de Tampografia - Parte 2
FONTE: Autoria da Equipe

Caso não tenha cartão kanban, será necessário verificar se a próxima produção tem tampografia,
se sim, o pré-setup de tampografia é iniciado, se não, o fluxo de tampografia termina.
Após finalizar o lote de produção as peças são enviadas para área da qualidade para fazer
inspeção amostral das peças. Se for aprovado, envia para o estoque, se for reprovados, as peças
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são retrabalhas ou segregadas.
Para mostrar a complexidade do processo de tampografia, foi mapeado o fluxo do pré-setup,
setup e pós-setup de tampografia. O pré-setup de tampografia é divido é várias etapas. A
primeira parte está demonstrada na figura 20.

FIGURA 20 - BPMN do Processo de Pré-Setup de Tampografia - Parte 1
FONTE: Autoria da Equipe

No pré-setup a primeira parte é a preparação da tinta. Para a prepação da tinta é necessário pegar
o medidor com a espatula, tinta, diluente, catalisador e o copo de tinta. Em seguida o medidor
é colocado sobre uma balança tarada. A tinta é depositada no medidor conforme a quantidade
de gramas necessárias.
A segunda etapa é a preparação do clichê. Para isso é necessário pegar o clichê que será
utilizado, o solvente e pago descartável. O clichê deve ser colocado na banca e removido a
proteção. O colaborador deve pegar o solvente com o pano para realizar a limpeza do clichê
com a utilização obrigatória de máscara e luva. Sendo assim, o clichê está disponível para uso.
A continuação da preparação da tinta, na primeira etapa está demonstrada na figura 21.
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FIGURA 21 - BPMN do Processo de Pré-Setup de Tampografia - Parte 2
FONTE: Autoria da Equipe

Para continuar a preparação da tinta é necessário verificar o modelo da tinta, se for mono
componente vai depositar o diluente de 10% a 20% em relação a quantidade em gramas da tinta,
se for bi componente vai depositar de 15% a 20% de diluente e 10% a 30% de catalisador de
acordo com a quantidade em gramas de tinta. Após inserir todos os componentes é realizado a
mistura dos componentes e depositado no copo de tinta. Com isso o copo de tinta fica disponível
para uso.
O BPMN do processo de pré-setup de tampografia para unificação do copo com o clichê foi
demonstrado na figura 21.

FIGURA 22 - BPMN do Processo de Pré-Setup de Tampografia - Parte 3
FONTE: Autoria da Equipe

A terceira etapa é unificar o copo com a tinta e o clichê. A copo deve ser posicionado em uma
estrutura fixa e o clichê posicionar sobre o copo de tinta. Com isso, o copo de tinta está fixado
no clichê.
A última etapa é disponibilizar o copo de tinta fixado no clichê, o tampão e o gabarito próximo
a máquina a máquina de tampografia para realizar o setup.
Após todos os recursos estarem disponives para inicial o setup, foi realizado o BPMN das etapas
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do setup demonstrado na figura 22.

FIGURA 23 - BPMN do Processo de Setup de Tampografia - Parte 1
FONTE: Autoria da Equipe

O setup de tampografia inicia após o término da última peça da produção anterior. O processo
inicia com a remoção dos componentes da produção anterior, sendo eles o copo de tinta fixado
no clichê com o auxilio da chave allen 8, o tampão com o auxílio de uma chave de fenda e o
gabarito com o auxílio da chave allen 8.
Dando continuadade no setup, o copo de tinta fixado no clichê e posicionado na máquina com
o auxilio da chave allen 6, o tampão é posicionado com a chave de fenda e o gabarito é colocado
com a chave allen 8. Para finalizar a troca é realizada os ajustes nos parâmetros de posição e
pressão da máquina até atingir a condição ideal.
A segunda parte do mapeamento BPMN está demonstrado na figura 23.

FIGURA 24 - BPMN do Processo de Setup de Tampografia - Parte 2
FONTE: Autoria da Equipe

Para finalizar a setup é necessário verificar a tonalidade da tinta na peça, se estiver boa, compara
com a peça padrão da qualidade, fazer a padrão conforme padrão e instrução de trabalho e
liberar a produção. Caso estiver ruim, registrar a perde e segregar a tinta e preparar novo lote.
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O BPMN do processo de pós-setup de tampografia é demonstrado na figura 24.

FIGURA 25 - BPMN do Processo de Pós-Setup de Tampografia
FONTE: Autoria da Equipe

O processo de pós-setup de tampografia inicia com a separação do copo de tinta com o clichê.
O clichê deve ser limpado com solvente, em seguida passar o protetivo, enrolar em um plástico
e guardar no armário. A tinta do copo deve ser removida e registrar o descarte dela, em seguida
limpar e guardar o copo.
O gabarito e tampão devem ser limpos e guardados. Já a tinta, diluente, catalisador e o medidor
e espátulado devem ser limpos e guardados no armário de produtos químicos.
É preciso entender todas as etapas do processo de tampografia para realizar a croanalise e
mostrar que o processo apresenta muitos subprocessos.
8.4.2.1 LASER
O processo de produção da gravação sendo manual é igual o processo de tampografia, apenas
muda o modelo da máquina, sendo a substituição da tampografia para laser. Conforme figuras
18 e 19.
Já o pré-setup, setup e pós setup não foi realizado o mapeamento pois o processo é bem. No
pré setup podemos considerar:
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1. Separação do gabarito.
No setup, podemos considerar:
1. Remoção do gabarito da produção anterior.
2. Disposição do gabarito da próxima produção.
3. Colocação do programa salvo.
4. Ajuste dos perifericos.
Já no pós-setup, pode ser considerado:
1. Limpeza e armazenamento do gabarito.
Os processos que contempla o setup na laser é mais simples pois o programa é salvo na
máquina. No laser a primeira regulagem tende a ser mais demorada para achar os parametros
corretos, uma vez definidos e padronizados, é só usar o programa salvo.
O processo de tampografia permite despedicios, pois em condições ideais a validação da tinta
só pode ser avaliada no final do processo com a peça tampografada. A tinta, catalisador e
diluente pode apresentar váriações que podem impactar diretamente na qualidade da tinta. Por
essa condição, existe tonalerancia percentual para realizar o processo de mistura, nem sempre
será o mesmo percentual de medida, pois é ajustável de acordo com a tolerancia até chegar no
processo ideal, porém só é possível avaliar no momento de realizar a transferencia da tinta para
a peça. A tinta pode variar de acordo com a temperatura ambiente, se estiver mais quente, o
processo de secagem é mais rápido, se estiver mais fria, o processo é mais demorado, vários
fatores podem influenciar.
Já nos ajustes dos paramatros da máquina não é possível salvar o programa da regulagem, pois
os parâmetros variam e a regulagem da máquina vai muito de acordo com as caracteristicas da
peça. Por mais que seja feito uma padronização das peças que são utilizadas, cada uma possui
uma caracteristica, sendo assim o ajuste da máquina precisa ser manual até chegar na condição
ideal. Os componentes como tampão, gabarito, clichê podem ter variações que impactam
diretamente no ajuste da máquina. Todos esses ajustes acabam impactando diretamente na
realização do setup, tortando o pré-setup, setup e pós-setup com tempo de execução altissimo,
impactando a produtividade.
Em termos de processo, fica evidente que o laser possui menos subprocessos para realizar setup.
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Essa afirmação vai ser validado na croanalise onde foram coletados dados relacionados a
tomada de tempos do laser e tampografia.
8.4.3 CRONOANÁLISE
Com a cronoanalise será definido o tempo padrão para a execução das atividades do setup
interno e externo de tampografia em comparação com o laser.
8.4.3.1 TAMPOGRAFIA
A tomada de dados de tampografia é em relação ao epêndice E.

A primeira etapa da cronalise é validar a coleta das medições, para isso é necessário definir o
nível de significância, a média das medições, a média das atividades, lembrando que a
confiabilidade tem que ser supervior a 0,05% ou seja 95% de confiabilidade. Sendo assim
tivemos:
1. Nível de significância: 123.198
2. Média das medições: 2.463,96
3. Média das atividades: 2.456,19
4. Média das medições – média das atividades: 7,77
5. P-valor = 0,006%
Com isso temos que a confiabilidade é aceitável.
Após a coleta dos dados, o nível de significância deve ser < 0,05 para validar a confiabilidade
das informações registradas.
p-valor = 2463,96 - (49,56)² = 7,77 (2)
p-valor = 7,77 / 123.198 = 0,006
O nível de significância (α) calculado é de 0,006, ou seja, menor que 0,05. Sendo assim, os
dados são confiáveis para iniciar o cálculo do tempo padrão.
De acordo com a avaliação dos colabores que executam as atividades, foi definido os fatores de
habilidade, esforço, ambiente e movimento para calcular o fator de correção:
FH = Bom.
FE = Excelente.
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FA = Boa.
FM = Excelente.
FC = 1 + (0,06 + 0,10 + 0,02 + 0,03) = 1,21 (3)
Após calcular o fator correção (1,21), o tempo normal deve ser cálculado:
TB de pré-setup = 15,12 minutos
TN = 15,12 * 1,21 = 18,30

(4)

TN = 20,28 * 1,21 = 24,54

(4)

TB de setup = 20,28 minutos

TB de pós-setup = 14,16 minutos
TN = 14,16 * 1,21 = 17,13

(4)

Após o cálculo do tempo normal das três atividades é necessário calcula o fator de tolerância
(FT). Por padrão da empresa, o fator de fatiga é de 10%.
FT = 1 + 0,10 = 1,1

(5)

Após calcular o tempo normal e o fator de tolerância, o tempo padrão de cada atividade deve
ser calculado.
TN de pré-setup = 18,30 minutos
TP = 18,30 * 1,1 = 20,13

(6)

TP = 24,54 * 1,1 = 27,00

(6)

TN de setup = 24,54 minutos

TN de pós-setup = 17,13 minutos
TP = 17,13 * 1,1 = 18,84
Com isso, o tempo padrão de cada atividade é:
TP de pré-setup = 20,13 minutos

(6)

47

TN de setup = 27,00 minutos
TN de pós-setup = 18,84 minutos
O setup representa a parada da máquina para troca da ferramenta (setup interno) e pré-setup e
pós-setup são atividades com a máquina trabalhando (setup externo). Com isso temos:
Setup interno = 27 minutos
Setup externo = 39 minutos
Nessa análise não foi considerado a troca de tinta que precisa ser realizada todos os turnos, que
também gera parada de máquina. Com isso temos várias atividades agregadas para o
colaborador de tampografia pois é preciso trocar sempre a tinta.
O setup interno diz sobre o tempo que a máquina deixa de produzir, ou seja, 27 minutos por
troca de produção a máquina fica parada.
8.4.3.2 LASER
A tomada de dados de tampografia é em relação ao epêndice F.
Após a coleta dos dados, o nível de significância deve ser < 0,05 para validar a confiabilidade
das informações registradas.
p-valor = 217,87 - (14,67) ² = 2,6611 (2)
p-valor = 2,6611 / 3268 = 0,00081
O nível de significância (α) calculado é de 0,00081, ou seja, menor que 0,05. Sendo assim os
dados são confiáveis para iniciar o cálculo do tempo padrão.
De acordo com a avaliação dos colabores que executam as atividades, foi definido os fatores de
habilidade, esforço, ambiente e movimento para calcular o fator de correção:
FH = Bom.
FE = Excelente
FA = Excelente.
FM = Boa.
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FC = 1 + (0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,01) = 1,19 (3)
Após calcular o fator correção (1,19), o tempo normal deve ser calculado:
TB de pré-setup = 4,13 minutos
TN = 4,13 * 1,19 = 4,91

(4)

TN = 6,53 * 1,19 = 7,77

(4)

TB de setup = 6,53 minutos

TB de pós-setup = 4,00 minutos
TN = 4,00 * 1,19 = 4,76

(4)

Após o cálculo do tempo normal das três atividades é necessário calcula o fator de tolerância
(FT). Por padrão da empresa, o fator de fatiga é de 10%.
FT = 1 + 0,10 = 1,1

(5)

Após calcular o tempo normal e o fator de tolerância, o tempo padrão de cada atividade deve
ser calculado.
TN de pré-setup = 4,91 minutos
TP = 4,91 * 1,1 = 5,41

(6)

TP = 7,77 * 1,1 = 8,55

(6)

TN de setup = 7,77 minutos

TN de pós-setup = 4,76 minutos
TP = 4,76 * 1,1 = 5,24
Com isso, o tempo padrão de cada atividade é:
TP de pré-setup = 5,41 minutos
TP de setup = 8,55 minutos

(6)
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TP de pós-setup = 5,24 minutos
O setup representa a parada da máquina para troca da ferramenta (setup interno) e pré-setup e
pós-setup são atividades com a máquina trabalhando (setup externo). Com isso temos:
Setup interno = 8,5 minutos
Setup externo = 10,6 minutos
Diferente da tampografia, o laser não tem troca de tinta, ou seja, uma vez ajustada não precisa
realizar ajustes no processo.
O setup interno diz sobre o tempo que a máquina deixa de produzir, ou seja, 8,5 minutos por
troca de produção a máquina fica parada.
Ao comparar os processos de tampografia e gravação a laser, temos:
Em relação a tampografia:
1. Setup interno = 27 minutos
2. Setup externo = 39 minutos
Em relação a laser:
1. Setup interno = 8,5 minutos
2. Setup externo = 10,6 minutos
Com isso, temos um ganho do processo de gravação a laser em relação a tampografia:
1. Setup interno = 18,5 minutos
2. Setup externo = 28,4 minutos
Esses valores são considerados apenas atividades do setup interno e externo, como citado, a
tampografia necessita de troca de tinta durante a produção do turno.
Foi confirmado o que se esperava no mapeamento BPMN do processo de tampografia em
relação a laser, o tempo padrão de setup da tampografia é mais alto tanto na atividade interna e
externa em relação a laser por troca de ferramenta.
Com isso é possível evidenciar que em termos que produtividade o laser vai ter mais
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disponibilidades de horas de máquinas.
Com o laser também é possivel agregar outras atividades para o colaborador de tampografia
afim de reduzir despesas com a mão de obra.
8.4.4 REDUÇÃO DE CICLO
O tempo de gravação a laser é menor em relação a tampografia, sendo assim, é possível realizar
a redução do tempo de ciclo dos produtos. No apêndice G, apresenta todos os moldes de injeção,
código da peça, descrição da peça, demanda, custo hora (CH) e os gastos gerais de fabricação
(GGF) considerando o ciclo atual com tampografia e novo ciclo com laser. O resumo dos
resultados do cenário atual em relação a cenário futuro está apresentado na tabela 7.

GGF
CM

Cenário Atual

Cenário Futuro

R$

R$

298.923,58
4034,06

Ganho

257.762,35 R$ 41.161,23
3478,57
555,48

TABELA 7 - Impactos da Redução de Ciclo
FONTE: Autoria da Equipe

Para a redução no GGF foi considerado 13% de redução de ciclo, que foi a media encontrada
nos tryouts realizado pela empresa afim de trabalhar no menor ciclo possível. Para calcular o
GFF é necessário calcular primeiro o custo hora de produção. Para calcular o CH é necessário
calcular todas as despesas do setor, sem considerar matéria-prima, dividido pelo horas totais de
fabricação. Após calcular o CH atual, que é R$ 74,10, é possivel mensurar o ganho de redução
de ciclo. O GGF é a multiplicação do tempo de fabricação unitária em horas pelo CH. Com isso
é possível calcular a redução unitária de cada produção a partir do ciclo antigo e do ciclo novo.
Assim pode ser realizada a multiplicação do valor de redução com o volume mensal para ser
verificado o impacto. Considerando os dados analisados, temos uma redução nas despesas de
fabricação de R$ 41.161,23.
Com a redução do ciclo, é aumentada a capacidade de produtividade e aumentada a carga
máquina. Considerando que uma máquina injetora trabalha 24 horas por dia, durante 24 dias
mensais e com uma eficiência de 90%, temos que uma máquina tem a capacidade produtiva de
518,4 horas. Com a redução de 555,48 horas, a empresa vai deixar de investir em uma nova
máquina injetora.
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8.5

CUSTO

Na indústria o custo é sempre um dos fatores determinantes para promover melhorias e
investimentos em novas tecnologias.
8.5.1 TAMPOGRAFIA
Conforme informado na coleta de dados da tabela 3, a despesa mensal de tampografia está
relacionada a basicamente:
1. Tinta = R$ 1.573,52
2. Produtos Químicos = R$ 1.693,61
3. Clichê = R$ 3.563,41
4. Tampão = R$ 1.469,42
5. Gabarito = R$ 1.262,34
6. Manutenção = R$ 3.582,22
Ressaltando que a manutenção contempla as principais peças de reposição na máquina. Os
componentes, como sofrem pressão e contato com a tinta, acabam se desgastando mais rápido,
ocorrendo troca de peças da máquina a cada 6 meses, tendo uma despesa diluída em meses de
R$ 3.582,22 (só a anel que é trocado a cada seis meses tem uma desepesa de quase R$ 2.000,00)
a cada compra. Com isso a despesa mensal com a tampografia representa R$ 13.144,52,
considerando 4 máquinas de tampografia.
8.5.2 LASER
Em relação a laser, não necessita despesas com insumo como a tinta, produtos químicos, clichê
e tampão. Já gabarito ainda vai continuar, entretando vai aumentar a vida útil e a manutenção
tem a despesa menor.
A máquina laser da fibra tem duração de 100.000 horas de gravação, isso são praticamente 12
anos de gravação considerando apenas o tempo de gravação na peça.
Considerando que a fibra será substituida a cada 8 anos, com um valor de investimento de R$
25.000,00 reais, o valor diluido em meses representa R$ 260,42.
O mesmo ocorre para a lente, que será necessário um investimento de R$ 20.000,00,
considerando a vida útil de 5 anos, que é a média que o mercado diz para trocar. Podemos dizer
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que o valor diluido em meses representa R$ 333,33.
Considerando a desepesas com os dois itens principais e 4 máquinas a laser, temos uma despesa
mensal de R$ 2.332,00.
Comparados os processos de tampografia e laser, logo de cara ocorre uma redução em relação
a despesas em relação a tinta, produção químicos, tampão e clichê. Os insumos correspondem
a R$ 8.300,00 reais. O gabarito mantem a despesas pois o laser necessita de um dispositivo de
encaixa. Entretanto a manutenção tem uma redução comparada a tampografia de R$ 1.250,22
reais. Com isso temos uma redução mensal de R$ 9.550,22. Isso se o processo a laser for
adotado.
Com isso é possivel evidenciar e afirmar que o processo a laser é um processo que apresenta
desespesas menores em relação a tampografia.
Também evidenciado na cronoanalise, é possivel reduzir a despesas com mão de obra
realocando o colaborador responsável pela tampografia, repartindo a despesa na função. Uma
vez que o processo a laser não precisa de ajustes e troca de tinta durante o turno. Ou seja, mesmo
que não foi mensuado, ainda existe essa redução também. Será necessário a capacitação do
colaborador, entretando a redução das atividades serão grandes.
Conforme citado no tópico de redução de ciclo, o custo unitário de produto diminuiu.
Considerando a redução de 13% que foi proposta e validada, ocorre uma redução no custo de
fabricação de R$ 41.161,23 por mês e uma redução de 555,48 horas de produção, que
correspondem a uma máquina injetora, ou seja, deixa de investir R$ 700.000,00 na adequisição
de uma máquina.
8.6

INVESTIMENTO

Para adiquirir uma máquina a laser que atende as normas de segurança de NR 12 categoria 4 e
NR 10, o investmento sai na casa dos R$ 150.000,00 que é o preço médio do mercado.
Como o processo de gravação a laser é mais rápido que o laser, é possivel automatizar o
processo ao inves de tampografar manual, para isso será necessário desenvolve um sistema que
acoplem os gabaritos a máquina a laser e através de um sistema que giro, o próprio robo da
máquina injetora poderia alimentar o sistema assim que a peça sai da máquina e também retirar
a peça gravada e depositar para o operador apenas guardar, isso eliminaria o problema de peças
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sem tampografia ou sem gravação a laser. O investimento na automação é relativamente baixo
considerando que o proprio robô da injetora vai alimentar, a média do mercado sai na casa dos
R$ 130.000,00 reais.
Ou seja, um investimento para uma máquina de laser automatizada e que atenda as normas de
segurança tem um investimento de R$ 280.000,00 reais.
Considerando apenas os ganhos com os insumos, manutenção e redução de ciclo, temos:
1. Redução nas despesas de fabricão temos = R$ 41.161,23
2. Redução com insumos = R$ 9.550,22
Totalizando a redução de R$ 50.711,45 por mês. Isso sem considerar o ganho de uma máquina
injetora, que deixa que realizar um investimento de R$ 700.000,00, como vai reduzir ciclo, vai
aumentar a capacidade produtividade. Com a mão de obra, uma vez que o processo automatiza,
não vai precisar de um colaborador para realizar a gravação manual, vai precisa do colaborador
para guardar peça, mas como vai deixar de fazer a atividade principal, um operador pode
guardar várias peças dependendo do ciclo. A redução nas atividades que o preparador e
regulador de tampografia tinha. E por fim a horas de máquina quem foram gastas para injetar
peças que tiveram a tampografia ruim, ou seja, com a redução da varibilidades, melhora a
qualidade, melhora a produtividade e reduz despedicios com máquina.
8.6.1 PAYBACK
A empresa intelbras não exige uma análise complexa no investimento, ela exige que o
investimento tenho o retorno em 24 meses, isso foi uma politica que a empresa adotou. Ou seja,
uma vez que provado a redução e que tenho retorno financeiro em 24 meses a empresa compra
a ideia.
A empresa possui 4 máquinas de tampografia na filial de MG, para substituir todo o processo,
seria necessário um investimento de R$ 280.000,00 por máquina, considerando as 4 máquinas,
R$ 1.120.000,00. Sendo assim, temos:
1. Investimento Inicial = R$ 1.120.000,00
2. Lucro no Período = R$ R$ 50.000.00
Payback = 1.120.000 = 22,4 (1)
50.000
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O investimento total do projeto se paga em 22,4 meses. Isso sem considerar o remanejamento
da mão de obra e o aumento da capacidade produtiva sem precisar comprar uma máquina.
Podemos dizer que o projeto de substituir a tampografia por laser é viável mesmo na aplicação
de uma automação no processo produtivo, que pode oferecer ganhos ainda maiores.
9

CONCLUSÃO

A proposta do trabalho, de forma geral, foi analisar o processo de tampografia e o processo de
gravação a laser por meio das ferramentas de engenharia com o objetivo de definir o melhor
processo a nível de qualidade, produtividade e custo para o setor de injeção plástica da Intelbras
Filial MG.
O primeiro objetivo específico do trabalho foi identificar e definir a oportunidade de melhoria
do processo de tampografia.
Os dados analisados foram sequenciados e demonstrados no diagrama de pareto, onde ficou
evidente que o processo de tampografia é o maior problema do setor de injeção plástica, que
corresponde à 37,57% de todos os problemas do departamento.
Para resolver esse problema que envolve muitas variáveis, foi proposta o processo de gravação
a laser, que é um processo bastante similar que é uma gravação de baixo relevo na superfície
da peça. Entretanto, por ser uma nova tecnologia era necessário estudar o processo dela afim
de identificar as vantagens e desvantagens desta alternativa em comparação com o processo de
tampografia.
O segundo objetivo específico foi a comparação dos processos a nível de qualidade,
produtividade e performance.
Para a qualidade foi utilizado o diagrama de Ishikawa com o efeito principal de tampografia
falhada com o intuito de identificar os principais potenciais de falha. O mesmo foi feito para o
efeito de gravação a laser falhado. Após analisar os potenciais de falha de ambos os processos,
ficou evidente que o processo de gravação a laser tem menos variabilidades em relação ao
processo de tampografia.
Em relação a produtividade foi feito o mapeamento detalhado do processo com o BPMN, a
cronoanalise das atividades de setup interno e externo e a redução de ciclo pela capacidade
produtiva da máquina a laser.
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O BPMN foi utilizado com o intuito de demonstrar as etapas do setup interno e externo da
tampografia e mostrar o quão detalhado são as atividades de tampografia. O mesmo processo
foi feito para a gravação a laser, porém de forma mais simples. Após a comparação ficou
evidente que o processo de gravação a laser é um processo mais simples, pois diferente da
tampografia que envolve preparação de tinta, gabarito, tampão e clichê, o processo de gravação
a laser necessita apenas do gabarito.
A cronoanálise foi utilizada com o intuito de coletar os tempos e definir o tempo padrão de
setup interno e externo de tampografia e gravação a laser. Após a análise ficou evidente que o
processo de gravação a laser tem um tempo de setup menor em relação a tampografia. O ganho
do laser em relação a tampografia é de 18,5 minutos no setup interno e 28,4 minutos no setup
externo por troca de ferramenta. O tempo de setup tem um impacto significativo na produção,
por isso, o processo de gravação a laser tem um desempenho melhor nas atividades do setup.
Um ponto importante, o primeiro ajuste do laser é mais demorado, mas depois de feito e
padronizado o programa fica salvo.
Com a implementação da gravação a laser é possível reduzir o tempo de ciclo de fabricação do
produto, pois a capacidade produtiva do laser é maior em relação a tampografia. Conforme
demonstrado no trabalho, foi possível reduzir 13% do tempo de ciclo na média de todos os
produtos, o impacto disso foi a redução nas despesas gerais de fabricação de $ 41.161,23 e
redução de 555,48 horas de máquina, aumentando a disponibilidade para novos produtos e
evitar uma compra de uma nova máquina injetora, que custo em média R$ 700.000,00 reais.
Em relação ao custo, foi comparado as despesas de tampografia e laser. Diferente da
tampografia, a laser não possuiu despesas com insumos para a fabricação, com isso temos uma
redução mensal de R$ 8.300,00 reais com insumos e R$ 1.250,22 com manutenção, totalizando
de R$ 9.550,22. Mais uma vez o processo de gravação a laser provou ser melhor que o processo
de tampografia.
O terceiro objetivo específico foi avaliar a viabilidade economia (investimento) em relação ao
processo que atende melhor a qualidade, produtividade e custo. Foi considerado que a compra
de 4 máquinas com NR 12 e automação, que é o necessário para atender a demanda. Foi
considerado um investimento de R$ 1.120.000,00 com um retorno mensal de R$ 50.000,00
reais sem considerar o impacto da redução do tempo de setup, a redução da mão de obra por
ser um processo automático e a redução com as perdas de produção. O retorno esperado do
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investimento é de 22,4 meses sem considerar os outros fatores de redução. Como a política de
investimento da empresa exige no máximo 24 meses de retorno financeiro, ou seja, a proposta
do trabalho é viável economicamente para a empresa, além de oferecer diversos benefícios.
Pode-se concluir que os objetivos propostos nesse trabalho foram alcançados em sua totalidade.
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Código da Peça
2031542
2040241
2040244
2031378
2040259
2040248
2040254
2031456
2031186
2050128
2050210
2040211
2031454
2031544
2040248
2041716
2031186
2031378
2031452
2031195
2031514
2040231
2031420
2040211
2050124
2031421
2040452
2040248
2031186
2040246
2050124
2040180
2050210
2040452
2050210
2040246
2031186
2040259
2040259
2031454
2040299
2031449
2031449
2040245
2031667
2040248
2040229
2040246
2041712
2031667
2040259
2050124
2031452
2050160
2031185
2031246
2040422
2031452
2040309
2040309
2040248
2040335
2031421
2040249
2031452
2031667
2040422
2040246
2050124
2030925
2031668
2031668
2040244

Relatório de Lotes Bloqueados
Descrição da Peça
Data Amostragem
Tampa Injet.Sensor Abert. XAS SMART BLAC
10/09/2019
Tampa Cerca Elétrica ELC 4001 RF Tampo.
11/09/2019
Tampa Receptor XAR 4000 Smart Tampo. BR
14/09/2019
TAMPA DO CONTROLE XAC 4000
19/09/2019
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
19/09/2019
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
24/09/2019
Tampa Sensor IR IVP 5311 MW PET Tampo. B
26/09/2019
Tampa Transmissor Universal TX 4020 SMAR
27/09/2019
Base Monofone Terminal Dedicado TDMI 300
01/10/2019
Tampa Base e Visor Teclado XAT4000 LCD M
02/10/2019
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
07/10/2019
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1013 PLUS ID
24/10/2019
Base Transmissor Universal TX 4020 SMART
30/10/2019
Tampa Injet. Imã Sensor Abert. XAS SMART
30/10/2019
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
04/11/2019
TAMPA TAMPO 13 TECLAS XPE 1013 PLUS
04/11/2019
Base Monofone Terminal Dedicado TDMI 300
05/11/2019
TAMPA DO CONTROLE XAC 4000
07/11/2019
Suporte da Lente Sensor IR IVP CF/SF/SMA
07/11/2019
Painel Frontal Teclado XAT 2000 LCD Liso
11/11/2019
Caixa Injet. Bobina CZ Art s/CG c/aUV
14/11/2019
Tampa Sensor IR IVP 4101 PET SMART Tampo
18/11/2019
Tampa Sensor de Abertura XAS 4000 Liso B
20/11/2019
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1013 PLUS ID
20/11/2019
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
21/11/2019
Base Sensor de Abertura XAS 4000 Liso BR
22/11/2019
Tampa Plástico PT 13 TECLAS XPE 48
22/11/2019
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
26/11/2019
Base Monofone Terminal Dedicado TDMI 300
10/12/2019
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
10/12/2019
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
10/12/2019
TAMPA TAMPO XLT 1000
13/12/2019
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
13/12/2019
Tampa Plástico PT 13 TECLAS XPE 48
16/12/2019
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
16/12/2019
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
17/12/2019
Base Monofone Terminal Dedicado TDMI 300
19/12/2019
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
19/12/2019
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
20/12/2019
Base Transmissor Universal TX 4020 SMART
23/12/2019
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET BR
26/12/2019
Suporte da Lente Sensor IR IVP 5002 PET
27/12/2019
Suporte da Lente Sensor IR IVP 5002 PET
27/12/2019
Tampa Sensor IR IVP 5002 PET Tampo. BR A
27/12/2019
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c
06/01/2020
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
06/01/2020
Tampa Módulo XEZ 4008 SMART Tampo. BR Ar
07/01/2020
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
07/01/2020
TAMPA TAMPO TECLA ÚNICA XPE 1001 PLUS
17/01/2020
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c
20/01/2020
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
20/01/2020
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
20/01/2020
Suporte da Lente Sensor IR IVP CF/SF/SMA
21/01/2020
Base Mont. Cerca Elétrica ELC 4001 RF CZ
22/01/2020
Tampa Monofone Terminal Dedicado TDMI 30
27/01/2020
TAMPA TAMPO XAC 2000 TX
06/02/2020
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
07/02/2020
Suporte da Lente Sensor IR IVP CF/SF/SMA
14/02/2020
Tampa Tampog. Sensor Abert. XAS 8000 CZA
14/02/2020
Tampa Tampog. Sensor Abert. XAS 8000 CZA
14/02/2020
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
17/02/2020
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Col
02/03/2020
Base Sensor de Abertura XAS 4000 Liso BR
03/03/2020
Tampa Sensor IR IVP 4000 SMART Tampo. BR
03/03/2020
Suporte da Lente Sensor IR IVP CF/SF/SMA
05/03/2020
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c
09/03/2020
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
09/03/2020
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
17/03/2020
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
17/03/2020
Tampa Injet. Porteiro XPE Plus ID PT
18/03/2020
Base Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c/
18/03/2020
Base Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c/
20/03/2020
Tampa Receptor XAR 4000 Smart Tampo. BR
24/03/2020

Problema
Peça suja
Sem tampografia
Sem tampografia
Rebarba
Sem tampografia
Peça suja
Sem tampografia
Marca de extração
Marca de extração
Rebarba
Tampografia falhada
Marca de extração
Contaminado
Armazenamento incorreto
Sem tampografia
Tampografia falhada
Falhado
Rebarba
Contaminado
Marca de extração
Identificação incorreta
Armazenamento misturado
Identificação incorreta
Marca de extração
Rebarba
Falhado
Sem tampografia
Tampografia falhada
Arranhado
Tampografia falhada
Rebarba
Rebarba
Processo não conforme
Marca de extração
Processo não conforme
Tampografia falhada
Falhado
Contaminado
Tampografia falhada
Armazenamento misturado
Tampografia falhada
Falhado
Armazenamento misturado
Tampografia falhada
Rebarba
Armazenamento misturado
Rebarba
Tampografia com tonalidade incorreta
Sem tampografia
Falhado
Tampografia falhada
Peça suja
Contaminado
Quebrado
Rechupe
Manchado
Tampografia falhada
Falhado
Tampografia com tonalidade incorreta
Identificação incorreta
Tampografia falhada
Marca de extração
Contaminado
Tampografia falhada
Falhado
Contaminado
Tampografia falhada
Tampografia falhada
Manchado
Marca de extração
Manchado
Rechupe
Tampografia desalinhada

Turno
3º Turno
3º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
3º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
3º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
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Bloqueio
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Código da Peça
2040211
2040425
2050128
2050210
2050210
2039977
2050124
2040453
2040454
2031488
2031489
2050210
2031387
2031182
2040422
2031187
2031186
2031182
2031182
2040415
2040425
2050124
2031394
2040333
2050124
2040246
2031428
2031428
2040422
2040422
2040318
2040318
2050131
2031430
2040303
2031394
2040248
2040248
2040246
2050210
2050210
2040336
2040336
2050210
2040417
2040422
2040422
2040425
2040425
2050160
2040422
2031669
2040415
2031669
2031452
2050128
2031449
2040422
2031672
2040452
2040422
2031182
2031667
2040246
2041712
2031667
2040303
2040259
2031562
2040248
2040244
2031184
2031667
2031667

Descrição da Peça
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1013 PLUS ID
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
Tampa Base e Visor Teclado XAT4000 LCD M
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
MOLDURA MOD. EXTERNO
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
Base Plástico PT XPE 1001/1013 Plus
Base Plástico PT XPE 48
Base da central AMT 8000 BR Ártico s/car
Bracket da Central AMT 8000 BR Ártico s/
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
CLIP BELT XAC 4000 CZ. ARTICO
Tampa Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Acionador Terminal Dedicado TDMI 300 Lis
Base Monofone Terminal Dedicado TDMI 300
Tampa Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR
Tampa Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC 4001 RF
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
CONDUTOR DE LUZ ELC 4001 RF
Tampa Tampog. Módulo Externo Collective
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
Tampa Pequena Sensor IR IVP 5001/5002 PE
Tampa Pequena Sensor IR IVP 5001/5002 PE
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Tampog.Sensor Externo IVP 8000 CZ
Tampa Tampog.Sensor Externo IVP 8000 CZ
Conj Suporte Base Mont. Sensor IVP8000PE
Suporte Interno Sensor IR IVP 5001 PET L
Tampa Tampogr. Sensor IVP 8000 s/Camera
CONDUTOR DE LUZ ELC 4001 RF
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Col
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Col
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM2003 CZ A
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
Base Mont. Cerca Elétrica ELC 4001 RF CZ
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Base Injet. CTAL Instrusão ANM/AMT CZ Ar
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC 4001 RF
Base Injet. CTAL Instrusão ANM/AMT CZ Ar
Suporte da Lente Sensor IR IVP CF/SF/SMA
Tampa Base e Visor Teclado XAT4000 LCD M
Suporte da Lente Sensor IR IVP 5002 PET
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Base Injet. Suporte Sensor PT
Tampa Plástico PT 13 TECLAS XPE 48
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
TAMPA TAMPO TECLA ÚNICA XPE 1001 PLUS
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c
Tampa Tampogr. Sensor IVP 8000 s/Camera
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
Eixo Inj. Suporte Sensor CZ Art s/CG c/a
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
Tampa Receptor XAR 4000 Smart Tampo. BR
Base Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c

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

Problema
Tampografia com tonalidade incorreta
Sem tampografia
Tampografia borrada
Tampografia desalinhada
Tampografia desalinhada
Rebarba
Rechupe
Sem tampografia
Sem tampografia
Rebarba
Rebarba
Rechupe
Tonalidade incorreta
Falhado
Rebarba
Falhado
Contaminado
Falhado
Marca de extração
Manchado
Tampografia borrada
Tampografia borrada
Manchado
Arranhado
Manchado
Tonalidade incorreta
Contaminado
Contaminado
Tampografia desalinhada
Dimensional
Falhado
Falhado
Falhado
Armazenamento misturado
Tampografia desalinhada
Empenado
Sem tampografia
Tampografia desalinhada
Tampografia falhada
Tampografia falhada
Processo não conforme
Tampografia desalinhada
Sem tampografia
Sem tampografia
Tampografia falhada
Tampografia falhada
Tonalidade incorreta
Sem tampografia
Tampografia falhada
Sem identificação
Armazenamento incorreto
Falhado
Sem tampografia
Empenado
Falhado
Tampografia falhada
Armazenamento misturado
Armazenamento incorreto
Falhado
Contaminado
Sem tampografia
Rechupe
Rechupe
Manchado
Rebarba
Rechupe
Tampografia desalinhada
Rebarba
Falhado
Sem tampografia
Sem tampografia
Falhado
Contaminado
Tonalidade incorreta

Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
3º Turno
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Bloqueio
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Código da Peça
2040420
2031188
2031394
2040318
2031394
2031394
2040246
2031511
2040266
2040246
2050128
2040309
2031182
2031424
2050124
2031667
2040422
2050210
2040415
2031185
2050124
2040422
2040422
2040335
2040248
2040447
2050210
2031668
2031668
2031668
2031432
2031487
2040211
2040348
2050194
2040323
2040348
2040187
2031484
2031487
2040422
2040422

Descrição da Peça
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM3004ST CZ
Tampa Teclado Central De Alarme ANM 2003
CONDUTOR DE LUZ ELC 4001 RF
Tampa Tampog.Sensor Externo IVP 8000 CZ
CONDUTOR DE LUZ ELC 4001 RF
CONDUTOR DE LUZ ELC 4001 RF
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
Tampa Injet.Teclado XAT 8000 CZ Ártico s
Tampa Sensor IR IVP 2000 SF Tampo. BR Ar
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
Tampa Base e Visor Teclado XAT4000 LCD M
Tampa Tampog. Sensor Abert. XAS 8000 CZA
Tampa Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR
Base Sensor IR IVP 5001/5002 PET Liso BR
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
Tampa Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC 4001 RF
Tampa Monofone Terminal Dedicado TDMI 30
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Col
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
TAMPA TAMPO MIP 1000
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
Base Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c/
Base Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c/
Base Injet. CTAL Instrusão AMT CZ Art c/
Tampa Controle XAC 4000 Liso BR Art. A-U
Tampa Injet. Sensor IVP 1000 PET BR s/CG
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1013 PLUS ID
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC5001 CZ
Conj Tampa Base Mont. Teclado XAT8000 CZ
Tampa Tampog. Porteiro XPE1001FIT ID PT
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC5001 CZ
Tampa Tampogr Modulo Portaria MIP 1000 I
Base Injet. Sensor IVP 1000 PET BR s/CG
Tampa Injet. Sensor IVP 1000 PET BR s/CG
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ

Data Amostragem
05/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
01/02/2021
01/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
05/03/2021
08/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
24/03/2021
31/03/2021
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
26/04/2021
26/04/2021
30/04/2021
06/05/2021
27/05/2021
08/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
23/07/2021
17/08/2021
20/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
25/08/2021
27/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
01/09/2021
01/09/2021

Problema
Sem tampografia
Arranhado
Empenado
Manchado
Empenado
Contaminado
Manchado
Armazenamento misturado
Tampografia borrada
Tampografia falhada
Tampografia falhada
Armazenamento misturado
Manchado
Armazenamento incorreto
Tampografia falhada
Falhado
Tampografia desalinhada
Processo não conforme
Armazenamento incorreto
Marca de extração
Tampografia falhada
Sem tampografia
Tampografia desalinhada
Tampografia desalinhada
Sem tampografia
Tampografia desalinhada
Manchado
Rebarba
Falhado
Peça suja
Rebarba
Falhado
Tampografia falhada
Tampografia desalinhada
Falhado
Tampografia desalinhada
Tampografia desalinhada
Sem tampografia
Armazenamento misturado
Falhado
Sem tampografia
Tampografia falhada

Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
3º Turno
3º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
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APÊNDICE B
Setup de Tampografia - Agosto 2021
Cronometragem (minuto)
Amostra Data Amostragem
Pré-Setup
Setup
Pós-Setup
1
02/08/2021
13
16
13
2
02/08/2021
13
18
15
3
02/08/2021
16
15
14
4
03/08/2021
14
18
12
5
03/08/2021
14
17
12
6
03/08/2021
13
16
13
7
04/08/2021
16
19
14
8
04/08/2021
17
18
14
9
05/08/2021
15
17
13
10
05/08/2021
17
17
14
11
06/08/2021
13
16
15
12
06/08/2021
13
16
16
13
06/08/2021
17
15
12
14
09/08/2021
14
16
15
15
09/08/2021
17
18
12
16
09/08/2021
17
15
15
17
10/08/2021
13
15
15
18
10/08/2021
14
19
12
19
11/08/2021
14
15
14
20
11/08/2021
16
15
16
21
11/08/2021
14
19
14
22
12/08/2021
14
19
16
23
12/08/2021
17
19
15
24
13/08/2021
17
18
13
25
13/08/2021
16
15
15
26
16/08/2021
14
15
15
27
16/08/2021
16
18
16
28
16/08/2021
17
20
14
29
17/08/2021
15
19
14
30
17/08/2021
15
19
14
31
18/08/2021
15
15
16
32
18/08/2021
14
18
16
33
19/08/2021
16
20
13
34
20/08/2021
15
19
16
35
20/08/2021
17
19
13
36
20/08/2021
16
17
16
37
23/08/2021
14
20
15
38
23/08/2021
17
19
13
39
23/08/2021
16
16
14
40
24/08/2021
15
15
13
41
24/08/2021
14
15
16
42
24/08/2021
14
19
15
43
25/08/2021
16
16
14
44
25/08/2021
14
19
12
45
26/08/2021
13
16
12
46
26/08/2021
16
19
12
47
26/08/2021
14
15
14
48
27/08/2021
16
16
16
49
27/08/2021
14
20
12
50
27/08/2021
13
17
15
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APÊNDICE C
Setup de Laser - Outubro 2021
Cronometragem (minuto)
Amostra Data Amostragem
Pré-Setup
Setup
Pós-Setup
1
04/10/2021
5
5
3
2
05/10/2021
5
6
4
3
05/10/2021
3
6
4
4
06/10/2021
5
7
5
5
07/10/2021
4
7
3
6
07/10/2021
4
5
5
7
08/10/2021
3
7
3
8
11/10/2021
4
6
3
9
11/10/2021
3
8
5
10
12/10/2021
4
7
5
11
12/10/2021
3
5
4
12
13/10/2021
5
5
4
13
14/10/2021
5
8
3
14
14/10/2021
4
8
5
15
15/10/2021
5
8
4
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APÊNDICE D
Produto
2040241
2040244
2040259
2040254
2050210
2040248
2041716
2040452
2040248
2040246
2040246
2040259
2040299
2040245
2040246
2041712
2040259
2040422
2040309
2040248
2040249
2040422
2040246
2040244
2040211
2040425
2050128
2050210
2050210
2040453
2040454
2040425
2050124
2040422
2040303
2040248
2040248
2040246
2050210
2040336
2040336
2050210
2040417
2040422
2040425
2040425
2040415
2050128
2040422
2040303
2040248
2040244
2040420
2040266
2040246
2050128
2050124
2040422
2050124
2040422
2040422
2040335
2040248
2040447
2040211
2040348
2040323
2040348
2040187
2040422
2040422

Relatório de Lotes Bloqueados de Tampografia
Descrição
Data Amostragem
Problema
Tampa Cerca Elétrica ELC 4001 RF Tampo.
11/09/2019
Sem tampografia
Tampa Receptor XAR 4000 Smart Tampo. BR
14/09/2019
Sem tampografia
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
19/09/2019
Sem tampografia
Tampa Sensor IR IVP 5311 MW PET Tampo. B
26/09/2019
Sem tampografia
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
07/10/2019
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
04/11/2019
Sem tampografia
TAMPA TAMPO 13 TECLAS XPE 1013 PLUS
04/11/2019
Tampografia falhada
Tampa Plástico PT 13 TECLAS XPE 48
22/11/2019
Sem tampografia
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
26/11/2019
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
10/12/2019
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
17/12/2019
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
20/12/2019
Tampografia falhada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET BR
26/12/2019
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 5002 PET Tampo. BR A
27/12/2019
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
07/01/2020
Tampografia com tonalidade incorreta
TAMPA TAMPO TECLA ÚNICA XPE 1001 PLUS
17/01/2020
Sem tampografia
Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. B
20/01/2020
Tampografia falhada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
07/02/2020
Tampografia falhada
Tampa Tampog. Sensor Abert. XAS 8000 CZA
14/02/2020
Tampografia com tonalidade incorreta
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
17/02/2020
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 4000 SMART Tampo. BR
03/03/2020
Tampografia falhada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
09/03/2020
Tampografia falhada
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
17/03/2020
Tampografia falhada
Tampa Receptor XAR 4000 Smart Tampo. BR
24/03/2020
Tampografia desalinhada
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1013 PLUS ID
25/03/2020
Tampografia com tonalidade incorreta
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
25/03/2020
Sem tampografia
Tampa Base e Visor Teclado XAT4000 LCD M
25/03/2020
Tampografia borrada
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
30/03/2020
Tampografia desalinhada
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
01/04/2020
Tampografia desalinhada
Base Plástico PT XPE 1001/1013 Plus
07/04/2020
Sem tampografia
Base Plástico PT XPE 48
08/04/2020
Sem tampografia
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
18/05/2020
Tampografia borrada
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
04/06/2020
Tampografia borrada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
06/07/2020
Tampografia desalinhada
Tampa Tampogr. Sensor IVP 8000 s/Camera
03/08/2020
Tampografia desalinhada
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
06/08/2020
Sem tampografia
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
06/08/2020
Tampografia desalinhada
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
17/08/2020
Tampografia falhada
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
17/08/2020
Tampografia falhada
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Col
18/08/2020
Tampografia desalinhada
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Col
18/08/2020
Sem tampografia
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/a
19/08/2020
Sem tampografia
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM2003 CZ A
24/08/2020
Tampografia falhada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
24/08/2020
Tampografia falhada
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
08/09/2020
Sem tampografia
Tampa Tampog. s/furos CTAL Intrusão AMT2
08/09/2020
Tampografia falhada
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC 4001 RF
02/10/2020
Sem tampografia
Tampa Base e Visor Teclado XAT4000 LCD M
19/10/2020
Tampografia falhada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
29/10/2020
Sem tampografia
Tampa Tampogr. Sensor IVP 8000 s/Camera
17/11/2020
Tampografia desalinhada
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
07/12/2020
Sem tampografia
Tampa Receptor XAR 4000 Smart Tampo. BR
17/12/2020
Sem tampografia
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM3004ST CZ
05/01/2021
Sem tampografia
Tampa Sensor IR IVP 2000 SF Tampo. BR Ar
01/02/2021
Tampografia borrada
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR A
23/02/2021
Tampografia falhada
Tampa Base e Visor Teclado XAT4000 LCD M
23/02/2021
Tampografia falhada
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
12/03/2021
Tampografia falhada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
31/03/2021
Tampografia desalinhada
Tampa Base e Visor Teclado XAT 2000 LCD
20/04/2021
Tampografia falhada
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
26/04/2021
Sem tampografia
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
26/04/2021
Tampografia desalinhada
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Col
30/04/2021
Tampografia desalinhada
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Ar
06/05/2021
Sem tampografia
TAMPA TAMPO MIP 1000
27/05/2021
Tampografia desalinhada
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1013 PLUS ID
17/08/2021
Tampografia falhada
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC5001 CZ
20/08/2021
Tampografia desalinhada
Tampa Tampog. Porteiro XPE1001FIT ID PT
23/08/2021
Tampografia desalinhada
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC5001 CZ
25/08/2021
Tampografia desalinhada
Tampa Tampogr Modulo Portaria MIP 1000 I
27/08/2021
Sem tampografia
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
01/09/2021
Sem tampografia
Tampa Tampog. CTAL Intrusão ANM24NET CZ
01/09/2021
Tampografia falhada

Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
3º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
1º Turno
3º Turno
3º Turno
2º Turno
3º Turno
2º Turno
1º Turno
2º Turno
1º Turno
1º Turno
3º Turno
2º Turno
2º Turno
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APÊNDICE E

Medição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Análise das
atividades

Setup de Tampografia - Agosto 2021 - Análise
Cronometragem (minuto)
Data Amostragem
Pré-Setup
Setup
Pós-Setup
02/08/2021
15
20
14
02/08/2021
15
23
16
02/08/2021
15
20
14
03/08/2021
15
19
15
03/08/2021
14
22
14
03/08/2021
17
20
12
04/08/2021
14
19
16
04/08/2021
15
21
13
05/08/2021
17
17
16
05/08/2021
14
20
16
06/08/2021
15
19
14
06/08/2021
17
23
15
06/08/2021
14
17
14
09/08/2021
17
18
14
09/08/2021
15
23
14
09/08/2021
17
21
14
10/08/2021
13
22
16
10/08/2021
16
17
13
11/08/2021
17
21
13
11/08/2021
14
17
13
11/08/2021
17
23
15
12/08/2021
17
19
13
12/08/2021
14
22
13
13/08/2021
14
23
14
13/08/2021
13
20
12
16/08/2021
13
21
12
16/08/2021
14
23
13
16/08/2021
16
22
13
17/08/2021
13
17
16
17/08/2021
13
22
13
18/08/2021
17
21
16
18/08/2021
17
21
15
19/08/2021
17
22
14
20/08/2021
15
21
12
20/08/2021
16
23
16
20/08/2021
13
22
13
23/08/2021
15
17
15
23/08/2021
14
23
14
23/08/2021
14
21
16
24/08/2021
15
21
13
24/08/2021
16
18
16
24/08/2021
17
23
13
25/08/2021
16
17
12
25/08/2021
16
20
15
26/08/2021
17
18
15
26/08/2021
14
19
12
26/08/2021
15
17
14
27/08/2021
13
20
16
27/08/2021
15
22
15
27/08/2021
14
17
16
Média
Soma
Soma^2

15,12

20,28
49,56
2456,19

14,16

Análise das Medições
Soma
Soma^2
49
2401
54
2916
49
2401
49
2401
50
2500
49
2401
49
2401
49
2401
50
2500
50
2500
48
2304
55
3025
45
2025
49
2401
52
2704
52
2704
51
2601
46
2116
51
2601
44
1936
55
3025
49
2401
49
2401
51
2601
45
2025
46
2116
50
2500
51
2601
46
2116
48
2304
54
2916
53
2809
53
2809
48
2304
55
3025
48
2304
47
2209
51
2601
51
2601
49
2401
50
2500
53
2809
45
2025
51
2601
50
2500
45
2025
46
2116
49
2401
52
2704
47
2209
Nível de
Significancia
Média

123198
2463,96
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APÊNDICE F
Setup de Laser - Outubro 2021 - Análise
Cronometragem (minuto)
Medição Data Amostragem
Pré-Setup
Setup
Pós-Setup
1
04/10/2021
5
5
3
2
05/10/2021
5
6
4
3
05/10/2021
3
6
4
4
06/10/2021
5
7
5
5
07/10/2021
4
7
3
6
07/10/2021
4
5
5
7
08/10/2021
3
7
3
8
11/10/2021
4
6
3
9
11/10/2021
3
8
5
10
12/10/2021
4
7
5
11
12/10/2021
3
5
4
12
13/10/2021
5
5
4
13
14/10/2021
5
8
3
14
14/10/2021
4
8
5
15
15/10/2021
5
8
4
Análise das
atividades

Média
Soma
Soma^2

4,13

6,53
14,67
215,11

4,00

Análise das Medições
Soma
Soma^2
13
169
15
225
13
169
17
289
14
196
14
196
13
169
13
169
16
256
16
256
12
144
14
196
16
256
17
289
17
289
Nível de
Significancia
Média

3268
217,87
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APÊNDICE G
GGF e Carga Máquina - Atual
Molde

Código

Descrição

Demanda

CH
Injetora

Ciclo Sistema
(hora)

IS-06
IS-07

2031667
2031668

Tampa Central de Alarme AMT Liso BR Art. A-CH/UV
Base Central de Alarme AMT Liso BR Art. A-CH/UV

10604,5
10604,5

74,10
74,10

0,0133
0,0125

R$
R$

IS-08
IS-08
IS-08

2040425
2040417
2040423

Tampa s/furo Central De Alarme AMT 2118EG Tampo BR Art. A-UV
Tampa Central de Alarme ANM 2003 Tampo. BR Art. A-CH/UV
Tampa Central de Alarme AMT 2008 RF Tampo. BR Art. A-CH/UV

1000
160
175

74,10
74,10
74,10

0,0125
0,0125
0,0125

IS-08
IS-08
IS-08

2040420
2040422
2050210

Tampa Central de Alarme ANM 3004 ST Tampo. BR Art. A-CH/UV
Tampa Central de Alarme ANM 24 NET
Tampa Mont.Fonte FA1220S BR Art s/CG c/aUV c/aCh

350
9200
5089

74,10
74,10
74,10

IS-08
IS-08

2040321
2040326

Tampa Tampog. Expansor de Zonas XEZ 4108 Smart CZ Art. c/aUV
Tampa Tampog.CT Incêndio CIC06L BR Art s/CG c/aUV c/aCH SC

350
440,5

IS-09
IS-09

2031669
2031407

Base Injet. CTAL Instrusão ANM/A
Base Central de Alarme ANM/AMT Liso BR Art. A-CH/UV

IS-10
IS-10
IS-11

2030874
2030875
2031188

Base Injet. Antena XRE 1000 PT
Tampa Injet. Antena XRE 1000 PT
Tampa Teclado Central De Alarme ANM 2003 Liso BR Art. A-UV

IS-12
IS-12
IS-12

2040266
2040248
2040249

IS-12
IS-13
IS-14

GGF Mensal

GGF e Carga Máquina - Futuro

Horas

Redução

10.477,25
9.822,42

141,39
132,56

0,87
0,87

R$
R$

GGF Mensal
9.115,20
8.545,50

123,01
115,32

Horas

R$
R$
R$

926,25
148,20
162,09

12,50
2,00
2,19

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

805,84
128,93
141,02

10,88
1,74
1,90

0,0125
0,0125
0,0125

R$
R$
R$

324,19
8.521,50
4.713,69

4,38
115,00
63,61

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

282,04
7.413,71
4.100,91

3,81
100,05
55,34

74,10
74,10

0,0125
0,0125

R$
R$

324,19
408,01

4,38
5,51

0,87
0,87

R$
R$

282,04
354,97

11235
6863

74,10
74,10

0,0133
0,0133

R$
R$

11.100,18
6.780,64

149,80
91,51

0,87
0,87

R$
R$

9.657,16
5.899,16

400
400
1510

74,10
74,10
74,10

0,0010
0,0010
0,0021

R$
R$
R$

28,16
28,16
233,11

0,38
0,38
3,15

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

24,50
24,50
202,80

0,33
0,33
2,74

Tampa Sensor IR IVP 2000 SF Tampo. BR Art. A-UV
Tampa Sensor IR IVP 3000 CF Tampo. BR Art. A-UV
Tampa Sensor IR IVP 4000 SMART Tampo. BR Art. A-UV

6840
15120
2640

74,10
74,10
74,10

0,0035
0,0035
0,0035

R$
R$
R$

1.757,06
3.884,03
678,16

23,71
52,42
9,15

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

1.528,64
3.379,10
590,00

20,63
45,60
7,96

2040259
2031427
2031452

Tampa Sensor IR IVP 3021 SHIELD Tampo. BR Art. A-UV
Base Sensor IR IVP CF/SF/SMART Liso BR Art. A-UV
Suporte da Lente Sensor IR IVP CF/SF/SMART Liso BR Art. A-UV

1680
26280
26280

74,10
74,10
74,10

0,0035
0,0035
0,0007

R$
R$
R$

431,56
6.750,81
1.363,14

5,82
91,10
18,40

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

375,46
5.873,20
1.185,93

5,07
79,26
16,00

IS-15
IS-15
IS-16
IS-16 XPE

2031193
2031194
2031195
2040453

Tampa Teclado XAT 2000 LCD Liso BR Art. A-UV
Base Teclado XAT 2000 LCD Liso BR Art. A-UV
Painel Frontal Teclado XAT 2000 LCD Liso BR Art. A-UV
Base Plástico PT XPE 1001/1013 Plus

15000
15000
11330,5
2350

74,10
74,10
74,10
74,10

0,0047
0,0047
0,0035
0,0057

R$
R$
R$
R$

5.261,10
5.261,10
2.924,57
992,57

71,00
71,00
39,47
13,40

0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$

4.577,16
4.577,16
2.544,38
863,54

61,77
61,77
34,34
11,65

IS-16 XPE
IS-16 XPE
IS-17

2040454
2039977
2041712

Base Plástico PT XPE 48
MOLDURA MOD. EXTERNO
TAMPA TAMPO TECLA ÚNICA XPE 1001 PLUS

525
2875
850

74,10
74,10
74,10

0,0057
0,0029
0,0053

R$
R$
R$

221,74
621,36
332,77

2,99
8,39
4,49

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

192,92
540,58
289,51

2,60
7,30
3,91

IS-18
IS-18 XPE
IS-18 XPE

2031232
2041716
2040452

Visor XAT LCD
TAMPA TAMPO 13 TECLAS XPE 1013 PLUS
Tampa Plástico PT 13 TECLAS XPE 48

15000
1500
525

74,10
74,10
74,10

0,0022
0,0053
0,0053

R$
R$
R$

2.463,83
587,24
205,53

33,25
7,93
2,77

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

2.143,53
510,90
178,82

28,93
6,89
2,41

IS-19

2031246

TAMPA TAMPO XAC 2000 TX

43544,5

74,10

0,0009

R$

2.850,21

38,46

0,87

R$

2.479,68

33,46

IS-20
IS-21
IS-21

2031215
2031425
2030868

BASE XAC 2000 TX
Base XAR 2000 UM/ XAR 2000 Liso BR Art. A-UV
Base XRE

43544,5
8154
400

74,10
74,10
74,10

0,0009
0,0035
0,0035

R$
R$
R$

2.850,21
2.094,60
102,75

38,46
28,27
1,39

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

2.479,68
1.822,30
89,39

33,46
24,59
1,21

IS-22

2030561

Base Injet. Transmissor Uni. TX4020 CZ Ártico c/aUV

750

74,10

0,0015

R$

85,22

1,15

0,87

R$

74,14

1,00

IS-22
IS-23

2030554
2050192

Tampa Injet. Transmissor Uni. TX4020 CZ Ártico c/aUV
Conj Tampa Base Mont. Mód. Choque XEL5001 CZ Ártico s/CG

750
650

74,10
74,10

0,0015
0,0189

R$
R$

85,22
910,32

1,15
12,29

0,87
0,87

R$
R$

74,14
791,98

1,00
10,69

IS-24
IS-25
IS-25

2031228
2040244
2040261

CONDUTOR DE LUZ CENTRAL DE ALARME ANM/AMT/ELC 20XX
Tampa Receptor XAR 4000 Smart Tampo. BR Art. A-UV
Tampa Receptor XAR 3060 UN Tampo. BR Art. A-UV

2762
6240
1344

74,10
74,10
74,10

0,0005
0,0050
0,0050

R$
R$
R$

98,92
2.311,92
497,95

1,33
31,20
6,72

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

86,06
2.011,37
433,22

1,16
27,14
5,85

IS-25
IS-25
IS-25
IS-27

2040229
2040228
2040296
2031378

Tampa Módulo XEZ 4008 SMART Tampo. BR Art. A-UV
Tampa Módulo XEP 4004 SMART Tampo. BR Art. A-UV
Tampa Tampog. Receptor XRE1000 Plus PT s/CG
TAMPA DO CONTROLE XAC 4000

360
210
400
36640

74,10
74,10
74,10
74,10

0,0050
0,0050
0,0050
0,0006

R$
R$
R$
R$

133,38
77,81
148,20
1.719,52

1,80
1,05
2,00
23,21

0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$

116,04
67,69
128,93
1.495,98

1,57
0,91
1,74
20,19

IS-27
IS-28
IS-28

2031432
2031379
2031433

Tampa Controle XAC 4000 Liso BR Art. A-UV
BASE DO CONTROLE XAC 4000
Base Controle XAC 4000 Liso BR Art. A-UV

17620
36640
20120

74,10
74,10
74,10

0,0006
0,0005
0,0005

R$
R$
R$

826,91
1.402,76
770,29

11,16
18,93
10,40

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

719,41
1.220,40
670,16

9,71
16,47
9,04

IS-29

2031380

CLIP BELT XAC 4000

26280

74,10

0,0009

R$

1.720,16

23,21

0,87

R$

1.496,54

20,20

IS-29
IS-30

2031387
2031421

CLIP BELT XAC 4000 CZ. ARTICO
Base Sensor de Abertura XAS 4000 Liso BR Art. A-UV

20120
55100

74,10
74,10

0,0012
0,0006

R$
R$

1.789,07
2.245,60

24,14
30,31

0,87
0,87

R$
R$

1.556,49
1.953,67

21,01
26,37

IS-30

2031543

Base Injet.Sensor Abert. XAS SMA

1550

74,10

0,0006

R$

63,17

0,85

0,87

R$

54,96

0,74

IS-31
IS-31
IS-32

2031420
2031542
2031423

Tampa Sensor de Abertura XAS 4000 Liso BR Art. A-UV
Tampa Injet.Sensor Abert. XAS SMART BLACK PT s/CG
Base do Ima Sensor de Abertura XAS 4000 Liso BR Art. A-UV

55100
1550
55100

74,10
74,10
74,10

0,0005
0,0005
0,0005

R$
R$
R$

2.109,50
59,34
2.109,50

28,47
0,80
28,47

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

1.835,27
51,63
1.835,27

24,77
0,70
24,77

IS-32
IS-33
IS-33

2031545
2031422
2031544

Base Injet. Imã Sensor Abert. XA
Tampa do Ima Sensor de Abertura XAS 4000 Liso BR Art. A-UV
Tampa Injet. Imã Sensor Abert. X

1550
55100
1550

74,10
74,10
74,10

0,0005
0,0005
0,0005

R$
R$
R$

59,34
2.109,50
59,34

0,80
28,47
0,80

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

51,63
1.835,27
51,63

0,70
24,77
0,70

IS-35
IS-35
IS-36

2031677
2031678
2040415

Caixa Injet. Bobina BR Art c/aUV c/aCH
Caixa Injet. Bobina PT c/aUV c/aCH
Tampa Cerca Elétrica ELC 4001 RF Tampo. BR Art. A-CH/UV

11475
6474,5
10499,5

74,10
74,10
74,10

0,0022
0,0022
0,0125

R$
R$
R$

1.828,14
1.031,48
9.725,16

24,67
13,92
131,24

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

1.590,48
897,39
8.460,89

21,46
12,11
114,18

IS-37
IS-38
IS-39
IS-40

2050160
2031394
2040180
2050090

Base e Anel Cerca Elétrica ELC Mont. BR Art. A-CH/UV
CONDUTOR DE LUZ ELC 4001 RF
TAMPA TAMPO XLT 1000 ID
CONJUNTO BASE XLT 1000 ID

10344,5
10499,5
575
575

74,10
74,10
74,10
74,10

0,0108
0,0026
0,0056
0,0111

R$
R$
R$
R$

8.304,05
1.996,90
237,18
474,36

112,07
26,95
3,20
6,40

0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$

7.224,52
1.737,30
206,35
412,70

97,50
23,45
2,78
5,57

3,81
4,79
130,33
79,61

69

IS-41
IS-42

2030976
2031444

CONDUTOR DE LUZ XAT 3000
BASE MODULO DE PORTARIA MIP 1000 IP

1480
288

74,10
74,10

0,0028
0,0083

R$
R$

303,41
177,84

4,09
2,40

0,87
0,87

R$
R$

263,97
154,72

3,56
2,09

IS-42
IS-43

2040187
2031428

Tampa Tampogr Modulo Portaria MIP 1000 IP
Tampa Pequena Sensor IR IVP 5001/5002 PET Liso BR Art. A-UV

288
37408

74,10
74,10

0,0083
0,0022

R$
R$

177,84
6.144,45

2,40
82,92

0,87
0,87

R$
R$

154,72
5.345,67

2,09
72,14

IS-44

2031424

Base Sensor IR IVP 5001/5002 PET Liso BR Art. A-UV

37408

74,10

0,0023

R$

6.329,25

85,41

0,87

R$

5.506,44

74,31

IS-45

2031449

Suporte da Lente Sensor IR IVP 5002 PET Liso BR Art. A-UV

4592

74,10

0,0028

R$

947,08

12,78

0,87

R$

823,96

11,12

IS-45

2040245

Tampa Sensor IR IVP 5002 PET Tampo. BR Art. A-UV

4592

74,10

0,0028

R$

947,08

12,78

0,87

R$

823,96

11,12

IS-46
IS-46

2031430
2040246

Suporte Interno Sensor IR IVP 5001 PET Liso BR Art. A-UV
Tampa Sensor IR IVP 5001 PET Tampo. BR Art. A-UV

32816
21056

74,10
74,10

0,0028
0,0028

R$
R$

6.768,14
4.342,69

91,34
58,61

0,7
0,7

R$
R$

4.737,70
3.039,89

63,94
41,02

IS-46

2040258

Tampa Sensor IR IVP 5001 PET SHIELD Tampo. BR Art. A-UV

5712

IS-46

2040231

Tampa Sensor IR IVP 4101 PET SMART Tampo. BR Art. A-UV

IS-47

2031184

IS-48
IS-48
IS-49

2031182
2040414
2040426

IS-49

2031185

IS-50
IS-51
IS-52

2031186
2031187
2031836

IS-52
IS-53

2031837
2040435

IS-54
IS-55

2031492
2031494

IS-56
IS-57
IS-57
IS-58
IS-59
IS-60
IS-61
IS-62
IS-63
IS-64
IS-65
IS-65
IS-66
IS-66
IS-67

74,10

0,0028

R$

0,7

R$

6048

74,10

0,0028

R$

1.247,37

16,83

0,7

R$

873,16

11,78

70800

74,10

0,0029

R$

15.301,65

206,50

0,87

R$

13.312,44

179,66

70000
825
785

74,10
74,10
74,10

0,0031
0,0003
0,0003

R$
R$
R$

15.820,35
17,32
16,48

213,50
0,23
0,22

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

13.763,70
15,07
14,34

185,75
0,20
0,19

Tampa Monofone Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR Art. A-UV

70000

74,10

0,0026

R$

13.659,10

184,33

0,87

R$

11.883,42

160,37

Base Monofone Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR Art. A-UV
Acionador Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR Art. A-UV
Base Injet. CTAL Intrusão AMT 8000 CZ Art c/aUV

70825
70750
1695

74,10
74,10
74,10

0,0026
0,0005
0,0067

R$
R$
R$

13.820,08
2.533,91
837,33

186,51
34,20
11,30

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

12.023,47
2.204,50
728,48

162,26
29,75
9,83

Suporte Injet. CTAL Intrusão AMT 8000 CZ Art c/aUV
Tampa Tampog. CTAL Intrusão AMT 8000 CZ Art c/Auv

1695
1695

74,10
74,10

0,0067
0,0111

R$
R$

837,33
1.394,15

11,30
18,81

0,87
0,87

R$
R$

728,48
1.212,91

9,83
16,37

Base Controle Remoto XAC 8000 PT
Tampa Controle Remoto XAC 8000 PT

2303
2303

74,10
74,10

0,0042
0,0042

R$
R$

711,05
711,05

9,60
9,60

0,87
0,87

R$
R$

618,61
618,61

8,35
8,35

2050131
2040303

Conj Suporte Base Mont. Sensor I
Tampa Tampogr. Sensor IVP 8000 s/Camera s/carga c/Anti UV

8203
8203

74,10
74,10

0,0056
0,0033

R$
R$

3.383,66
2.026,14

45,66
27,34

0,87
0,87

R$
R$

2.943,78
1.762,74

39,73
23,79

2031505
2031506

Tampa bateria Sensor IVP 8000 s/Camera s/carga c/antiUV
Difusor Injet.Sensor IVP 8000 CZ Ártico s/carga c/antiUV

8203
8940

74,10
74,10

0,0033
0,0024

R$
R$

2.026,14
1.611,97

27,34
21,75

0,87
0,87

R$
R$

1.762,74
1.402,42

23,79
18,93

2050130

Conj Suporte Base Mont. Sensor I

737

74,10

0,0083

R$

455,10

6,14

0,87

R$

395,93

5,34

2040301
2031504
2031521

Tampa Tampogr. Sensor IVP 8000 CAM. CZ Ártico s/carga c/anti
Visor Frontal Sensor IVP 8000 PET CAM CT s/carga
Suporte Inejt. Sensor IVP8000 PE

737
737
737

74,10
74,10
74,10

0,0042
0,0011
0,0017

R$
R$
R$

227,55
57,34
91,02

3,07
0,77
1,23

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

197,97
49,89
79,19

2,67
0,67
1,07

2031491

Condutor de Luz da Central AMT 8000 s/carga

1695

74,10

0,0006

R$

77,45

1,05

0,87

R$

67,38

0,91

2050194
2031509
2040307

Conj Tampa Base Mont. Teclado XAT8000 CZ Ártico s/CG c/aUV
Bracket Injet.Teclado XAT 8000 C
Tampa Tampog. Prot. Teclado XAT

1637
1637
1637

74,10
74,10
74,10

0,0095
0,0042
0,0047

R$
R$
R$

1.146,30
505,42
572,14

15,47
6,82
7,72

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

997,28
439,72
497,76

13,46
5,93
6,72

2031512

Base Injet. Sensor Magn. XAS8000

4454

74,10

0,0013

R$

412,55

5,57

0,87

R$

358,92

4,84

2031513
2040309

Tampa Injet. Sensor Magn. XAS800
Tampa Tampog. Sensor Abert. XAS

4454
4454

74,10
74,10

0,0013
0,0013

R$
R$

412,55
412,55

5,57
5,57

0,87
0,87

R$
R$

358,92
358,92

4,84
4,84

IS-67
IS-67

2031520
2040308

Base Injet. Sensor Abert.TX/XAS8
Tampa Tampog. Transmissor TX 800

5987,5
1533,5

74,10
74,10

0,0013
0,0013

R$
R$

554,59
142,04

7,48
1,92

0,87
0,87

R$
R$

482,50
123,58

6,51
1,67

IS-68

2031516

Bracket Injet. Sirene/Rp.XSS/XEE

2702

74,10

0,0033

R$

667,39

9,01

0,87

R$

580,63

7,84

IS-68

2031383

Suporte Injet. Atuador PGM8000 CZ Ártico s/CG c/aCh

60

74,10

0,0033

R$

14,82

0,20

0,87

R$

12,89

0,17

IS-68
IS-69
IS-70

2031517
2040306
2031556

Base Injet. Sirene/Rp.XSS/XEE800
Tampa Tampog. Sirene XSS 8000 CZ
Base Injet. Sensor Externo IVP 8000/7002 CZ Art s/CG c/Auv

2762
2762
2221

74,10
74,10
74,10

0,0033
0,0050
0,0058

R$
R$
R$

682,21
1.023,32
960,03

9,21
13,81
12,96

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

593,53
890,29
835,22

8,01
12,01
11,27
10,76

Base Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR Art. A-UV
Tampa Terminal Dedicado TDMI 300 Liso BR Art. A-UV
Tampa Tampog. Terminal Dedicado TDMI400 BR Art aUV
Tampa Tampog. Monofone TDMI 400 BR Art Auv

1.178,07

15,90

824,65

11,13

IS-72

2040318

Tampa Tampog.Sensor Externo IVP 8000 CZ Art s/CG c/aUV (2 PIR)

2221

74,10

0,0056

R$

916,14

12,36

0,87

R$

797,04

IS-73
IS-74

2031656
2031557

Cond Luz Injet.Sensor IVP7002/8000EX CT
Suporte Lente Injet Sensor Ext IVP8000/7002 CZArt s/CG c/aUV

2221
2221

74,10
74,10

0,0013
0,0027

R$
R$

205,72
436,13

2,78
5,89

0,87
0,87

R$
R$

178,98
379,43

2,42
5,12

IS-75

2030994

Chapeu Injet. Porteiro XPE Plus ID PT

4242,5

74,10

0,0050

R$

1.571,85

21,21

0,87

R$

1.367,51

18,45

IS-76
IS-77
IS-77

2030925
2040209
2040324

Tampa Injet. Porteiro XPE Plus ID PT
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1001 PLUS ID
Tampa Tampog. Porteiro XPE 1001 FIT PT s/CG

4242,5
275
600

74,10
74,10
74,10

0,0056
0,0058
0,0058

R$
R$
R$

1.749,99
118,87
259,35

23,62
1,60
3,50

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

1.522,49
103,42
225,63

20,55
1,40
3,05

IS-77
IS-78

2040323
2040211

Tampa Tampog. Porteiro XPE 1001 FIT ID PT s/CG
Tampa Tampog.Porteiro XPE 1013 PLUS ID

300
2317,5

74,10
74,10

0,0058
0,0058

R$
R$

129,68
1.001,74

1,75
13,52

0,87
0,87

R$
R$

112,82
871,51

1,52
11,76

IS-78

2040322

Tampa Tampog. Porteiro XPE 1013 FIT PT s/CG

750

74,10

0,0058

R$

324,19

4,38

0,87

R$

282,04

3,81

IS-79
IS-80
IS-80

2050191
2040334
2040335

Conj Suporte Base Mont. Porteiro XPE Plus ID PT s/CG
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Collective 4T PT s/CG
Tampa Teclado Tampog. Módulo Externo Collective 8T PT s/CG

4242,5
900
1050

74,10
74,10
74,10

0,0056
0,0063
0,0063

R$
R$
R$

1.749,99
416,81
486,28

23,62
5,63
6,56

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

1.522,49
362,63
423,06

20,55
4,89
5,71

IS-80

2040336

Tampa Teclado Injet. Módulo Externo Collective 12T PT s/CG

600

74,10

0,0063

R$

277,88

3,75

0,87

R$

241,75

3,26

IS-81
IS-81
IS-81

2040331
2040332
2040333

Tampa Tampog. Módulo Externo Collective 4T PT s/CG
Tampa Tampog. Módulo Externo Collective 8T PT s/CG
Tampa Tampog. Módulo Externo Collective 12T PT s/CG

900
1050
600

74,10
74,10
74,10

0,0063
0,0063
0,0063

R$
R$
R$

416,81
486,28
277,88

5,63
6,56
3,75

0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$

362,63
423,06
241,75

4,89
5,71
3,26

IS-82
IS-83
IS-84
IS-84
IS-85

2031605
2031606
2031614
2031615
2031559

Base Injet. Módulo Externo Collective PT s/CG
Chapeu Injet. Módulo Externo Collective PT s/CG
Cond Luz Injet. Módulo Externo Collective 4T CT s/CG
Cond Luz Injet. Módulo Externo Collective 12T CT s/CG
Base Inj. Suporte Sensor CZ Art s/CG c/aUV

2550
2550
3000
600
2221

74,10
74,10
74,10
74,10
74,10

0,0063
0,0056
0,0015
0,0015
0,0028

R$
R$
R$
R$
R$

1.180,97
1.051,85
326,04
65,21
458,07

15,94
14,20
4,40
0,88
6,18

0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$
R$

1.027,44
915,11
283,65
56,73
398,52

13,87
12,35
3,83
0,77
5,38

IS-86
IS-86
IS-86
IS-87

2031560
2031561
2031562
2031664

Anel Inj. Suporte Sensor CZ Art s/CG c/aUV
Tampa Inj. Suporte Sensor CZ Art s/CG c/Auv
Eixo Inj. Suporte Sensor CZ Art s/CG c/aUV
Visor Injet. Módulo Ext. XPE 1001/1013 PT s/CG

2221
2221
2221
2875

74,10
74,10
74,10
74,10

0,0009
0,0009
0,0009
0,0031

R$
R$
R$
R$

153,60
153,60
153,60
653,32

2,07
2,07
2,07
8,82

0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$

133,64
133,64
133,64
568,38

1,80
1,80
1,80
7,67

IS-89
IS-88
IS-90
IS-90
IS-90

2031637
2031653
2040192
2040175
2031823

Isolador Injet. Haste Cerca Elétrica CZ Art c/aUV
Chapeu Injet. Módulo Ext. XPE 1001/1013 PT s/CG
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC3012 CZ Ártico c/aUV
Tampa Tampog. Cerca Elétrica ELC3020 CZ Ártico c/aUV
Base Injet. Cerca Elétrica ELC 30

2400
2875
4250
2550
13475

74,10
74,10
74,10
74,10
74,10

0,0004
0,0063
0,0077
0,0077
0,0077

R$
R$
R$
R$
R$

62,24
1.331,48
2.409,18
1.445,51
7.638,51

0,84
17,97
32,51
19,51
103,08

0,87
0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$
R$

54,15
1.158,39
2.095,98
1.257,59
6.645,50

0,73
15,63
28,29
16,97
89,68

IS-91
CA-01
II-02
II-01

2031824
2031040
2031055
2031080

Cond Luz Injet.Cerca Elétrica ELC3012Shock Fácil CZArt c/Auv
Tampa Injet. Controle Remoto XTR1004 PT s/CG
Tampa Injet. Luminária de Emergência LEA150 BR s/CG
Base Injet. Luminária de Emergência LEA150 BR s/CG

13475
2500
49000
49000

74,10
74,10
74,10
74,10

0,0015
0,0011
0,0014
0,0014

R$
R$
R$
R$

1.464,46
194,51
5.083,26
5.083,26

19,76
2,63
68,60
68,60

0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$

1.274,08
169,23
4.422,44
4.422,44

17,19
2,28
59,68
59,68

II-03
II-03
SN-01
SN-01

2031083
2031084
2031487
2031484

Botão Injet. Luminária de Emergência LEA150 BR s/CG
Suporte Injet. Luminária de Emergência LEA150 BR s/CG
Tampa Injet. Sensor IVP1000 PET BR s/CG
Base Injet. Sensor IVP1000 PET BR s/CG

49000
49000
18600
18600

74,10
74,10
74,10
74,10

0,0003
0,0003
0,0014
0,0014

R$
R$
R$
R$

1.028,76
1.028,76
1.929,56
1.929,56

13,88
13,88
26,04
26,04

0,87
0,87
0,87
0,87

R$
R$
R$
R$

895,02
895,02
1.678,72
1.678,72

12,08
12,08
22,65
22,65

SN-02

2031475

Suporte Injet. Sensor IVP1000 PET BR s/CG

18600

74,10

0,0007

R$

964,78

13,02

0,87

R$

839,36

11,33
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RESUMO
A demanda produtiva de energia solar cresce significativamente com o passar dos anos e com
isso, torna-se necessário encontrar inovações no campo de desenvolvimento das usinas
fotovoltaicas. Sabe-se que o desgaste natural das estruturas deste tipo é inevitável. Entretanto,
a ausência de um programa de manutenção preventiva pode prejudicar significativamente a vida
útil de todo o sistema. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência das
variáveis de entrada na eficiência do processo de produção de energia fotovoltaica de uma usina
localizada no Sul de Minas Gerais. Com isso, o questionamento a ser respondido foi sobre
sujeira e sombreamento e como estas variáveis podem influenciar na potência gerada na Usina
Solar Padre Furusawa. Foi utilizado o método DMAIC alinhado a um raciocínio sequencial,
provido da utilização das ferramentas de Teste de Hipótese e Análise de Capacidade, que
permitiram uma análise técnica e precisa de todo o problema. Foi constatado, após toda a análise
do estudo de caso, que as variáveis de entrada sujeira e sombreamento impactam
significativamente na captação solar da usina. A comprovação da hipótese foi adquirida através
do levantamento do potencial de ganho de potência de energia de R$ 10.229,51 e com os
resultados de ganhos de energia durante a produção.

ABSTRACT
The productive solar energy demand grows significantly over the years and with this becomes
necessary to find out innovations in development field of photovoltaic plants. It is known that
the natural wear of structures of this type is inevitable. However, the absence of a preventive
maintenance program can harm the life of the entire system. In this context, the aim of this work
was to analyze the influence of the input variables on the efficiency of the photovoltaic energy
production process in a plant located in the south of Minas Gerais. So that, the question to be
answered was about shading and dirt and how these variables could affect the power generated
at the Padre Furusawa Solar Plant. The DMAIC method was used in line with a sequential
reasoning, provided with the use of the Hypothesis Testing and Capacity Analysis tools, which
allowed a technical and accurate analysis of the entire problem. It was found, after all the
analysis of the case study, that the input variables dirt and shading impact significantly the
plant's solar collection. Proof of the hypothesis was acquired by surveying the potential energy
gain of R$ 10.229,51 and with the results of energy gains during the production.
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1 INTRODUÇÃO
A energia é uma das grandes necessidades da sociedade. É indispensável para nossas atividades
diárias, pelo conforto, lazer e praticidade. Contudo, um dos principais problemas encontrados
nos dias de hoje, é o impacto ambiental que a geração das energias hidrelétrica, nuclear e as
que utilizam combustíveis fósseis causam. Com isso, o estudo referente a energias renováveis
cresce e a energia solar se destaca.
A descoberta do efeito fotovoltaico aconteceu em 1839 por Alexandre Edmond Becquerel.
Após experiências, o fisico observou que ao colocar dois eletrodos em uma solução chamada
eletrólito e expor a luz, a eletricidade aumentava. Já em 1873, o engenheiro eletricista
Willoughby Smith descobriu que o selênio tinha fotocondutividade, ou seja, se transformava
em material condutor de energia e produtor de eletricidade ao ser exposto à luz. Com isso, em
1883 foram criadas as primeiras células fotovoltaicas de selênio (INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO - UNIVERSIDADE DE LISBOA, 2004). Com os demais avanços da ciência, em
1954 o químico Calvin Fuller apresentou a célula fotovoltaica feita a partir do silício, que
representou um ganho de 6% de eficiência na produção de energia. Atualmente, as células
possuem em média de 16% de eficiência, devido ao uso da tecnologia para explorar o campo
(PEREIRA, 2020).
Em 2019 a energia solar somava 578.533 MW de capacidade instalada no mundo (IRENA,
2020). A estimativa de mercado para o ano de 2030 é de cerca de 2500 GW e para o ano de
2050 de mais de 8500 GW (ABSOLAR, 2020). O ranking mundial de capacidade instalada é
liderado pela China, seguida pelo Japão, Estados Unidos e Alemanha. O Brasil segue na 16º até
o momento (ABSOLAR, 2020).
O cenário nacional tem melhorado nos últimos anos, em fevereiro de 2021 o Brasil atingiu 8
GW de potência instalada quase 4 GW a mais se comparado com o ano de 2019. E é responsável
por, aproximadamente, 1,7% (3,104 MW) da matriz elétrica brasileira (ABSOLAR, 2021). No
ranking de geração distribuída, destacam-se Minas Gerais com 887,1 MW, São Paulo com
613,6 MW e Rio Grande do Sul com 601,8 MW (ABSOLAR, 2021).
Nesta perspectiva de crescimento da demanda de produção de energia solar, há necessidade de
buscar formas de avaliação do desempenho das usinas fotovoltaicas. Com o passar dos anos,
fatores interferem nesse tipo de geração energética, como desgaste natural dos equipamentos,
variação dos níveis de radiação solar e condições de instalação e manutenção dos aparelhos.
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Sendo assim, o mapeamento destes efeitos é necessário para que haja uma forma de estudar,
medir, analisar e controlar os impactos das causas potenciais. A utilização da metodologia
DMAIC foi escolhida para este artigo com o objetivo de realizar um estudo de caso e apresentar,
baseados em dados e fatos reais, os impactos causados pela sujeira que pode se prender aos
módulos fotovoltaicos, pelo mau uso e a má gestão dos equipamentos instalados e pelo
sombreamento causado pela vegetação e objetos ao redor da usina.
2 OBJETIVO
Este tópico expõe o foco do estudo de caso apresentando uma visão generalista do problema e
os passos para atingir este objetivo.
2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste trabalho foi analisar a influência das variáveis de entrada na eficiência
do processo de produção de energia fotovoltaica e propor melhorias para o desempenho de
captação de uma usina localizada no Sul de Minas Gerais.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Os objetivos específicos atribuídos a essa análise de eficiência do processo de produção de
energia fotovoltaica foram:
a) Análise das influências das variáveis sujeira e sombreamento, por meio de testes de hipóteses,
na geração de energia;
b) Realizar a análise de viabilidade econômica após limpeza do processo de produção;
3 JUSTIFICATIVA
A escolha do tema "energias renováveis" foi realizada com a intenção de desbravar e obter
conhecimentos em uma área pouco estudada pelos engenheiros de produção. No âmbito da
energia solar esta pesquisa se torna importante devido aos investimentos e as oportunidades de
crescimento encontrados no mercado atual.
O principal questionamento foi o porquê da Usina Solar Padre Furusawa nunca atingir sua
capacidade máxima de produção desde o período de sua instalação, já considerando a perda de
eficiência devido a vida útil dos equipamentos.
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Desta forma, espera-se que a pesquisa possa trazer conhecimentos quanto ao desempenho na
captação da radiação solar nos painéis fotovoltaicos e sugerir melhorias para o sistema.
4 OBJETO DE ESTUDO
A Usina Fotovoltaica Padre Furusawa (UFV Padre Furusawa) está instalada no campus da
Escola Técnica de Eletrônica “Francisco Moreira da Costa” (ETE FMC), localizada em Santa
Rita do Sapucaí – MG e foi inaugurada no dia 23 de junho de 2018. Devido ao seu tamanho e
quantidade produzida, é categorizada como minigeração, ilustrada na Figura 1.
Foi instalada em uma área de 15 mil m², projetada para conter 4200 painéis solares com 175
arranjos, 24 módulos associados em série, 15 inversores e uma potência de 1,5 GWh/ano. Sua
produção equivale a redução de 582 toneladas de CO2 por ano que equivale a um plantio de 5
mil árvores.

FIGURA 1 – Usina Solar Padre Furusawa
FONTE: ASCOM ETE FMC, (2018)

A gestão das informações da Usina Fotovoltaica Padre Furusawa é realizada através do sistema
de monitoramento, chamado de Portal Solar. Este sistema permite que os responsáveis façam
um acompanhamento do desempenho da usina em tempo real.
Toda energia gerada é destinada para dois fins, uma parcela é consumida internamente e a outra
parcela é distribuída entre as unidades consumidoras.

14

5 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo será apresentado os conceitos e metodologias que serão utilizados durante o
desenvolvimento do estudo de caso.
5.1 GERAÇÃO DA ENERGIA SOLAR
A energia renovável proveniente do Sol se destaca pela sua captação singular. Em um dia de
céu limpo, a radiação solar é facilmente captada pelas células fotovoltaicas e devido ao efeito
fotovoltaico, convertida em eletricidade.
As células fotovoltaicas utilizadas na Usina Padre Furusawa são feitas de silício policristalino.
Este material é semicondutor, permitindo que uma junção PN aconteça com elétrons livres. Esta
junção proporciona a movimentação de um elétron quando um fóton, proveniente da luz solar,
toca a superfície, ocasionando o efeito fotovoltaico, ilustrado na Figura 2. Este elétron transita
por um fio continuamente, gerando uma corrente elétrica (VILLALVA; GAZOLI, 2012, p. 65
– 73).

FIGURA 2 - Efeito Fotovoltaico
FONTE: SOUZA, (2012)

O efeito descrito no parágrafo anterior acontece nos módulos fotovoltaicos, neles há um
agrupamento de um conjunto de células fotovoltaicas a fim de atingir uma potência desejada.
O modelo instalado na usina é o JAP6-60-265/4BB, ilustrado na Figura 3. Esses módulos
podem ser instalados em série, aumento de tensão, ou em paralelo, aumento da corrente. O
conjunto de módulos associados, série e paralelo, é denominado string.
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FIGURA 3 - Módulo JAP6
FONTE: PEREIRA, (2020)

Uma vez que a luz solar é captada, o efeito fotovoltaico acontece e a corrente elétrica é gerada
pelos 4200 painéis solares. Esta energia é direcionada para os 15 inversores presentes na usina.
O inversor, é responsável por transformar a corrente contínua em corrente alternada, o modelo
utilizado na usina é o Sunny Tripower 60 da Solar Technology AG – SMA, ilustrado na Figura
4.

FIGURA 4 - Inversor Sunny Tripower 60
FONTE: PEREIRA, (2020)

Após isso, a tensão de saída dos inversores é direcionada para uma estação de média tensão,
para elevação do nível de tensão e por fim enviada para a rede da concessionária. O modelo
utilizado é o MVS-1200-STP da Solar Technology AG – SMA, ilustrado na Figura 5.

FIGURA 5 - MVS-1200-STP
FONTE: PEREIRA, (2020)

16

5.2 METODOLOGIA DMAIC
Para maior compreensão do cenário, as autoras escolheram o método DMAIC para tratativa do
problema da usina de forma a atingir o objetivo correlacionando estudos práticos e definição de
padrões a serem executados pelos responsáveis. “O ciclo DMAIC começa pela definição do
problema ou os problemas ou parte para entender o escopo do que precisa ser feito e em parte
para definir exatamente as necessidades de melhorias do processo” (SLACK et al., 2013, p.
45).
O método DMAIC é uma sequência de etapas para alcance de metas. A linha de raciocínio da
sequência permite uma análise técnica e precisa de todo o problema. A base de um projeto LSS
é o uso das fases do DMAIC: Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar, conforme Figura
6.

FIGURA 6 - Ciclo DMAIC
FONTE: MINETTO, (2018)

5.2.1 Definir
“Na primeira etapa do DMAIC a meta e o escopo deverão ser claramente definidos, com base
no Business Case elaborado pelo Champion” (WERKEMA, 2013, p. 103). O primeiro passo
do DMAIC é o Define – Definir, onde é necessário compreender e descrever de forma detalhada
o problema do cliente. Nele, pode-se mitigar as potenciais falhas ao questionar o cliente sobre
o real obstáculo, as áreas envolvidas, qual o tipo de processo e qual o impacto financeiro.
5.2.1.1 Project Charter
Nesta etapa, a ferramenta Project Charter foi escolhida por ser um processo que autoriza, de
forma documental, a existência do projeto e permite uma gestão regrada por parte do gerente
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de projeto evidenciando as atividades que deverão ser realizadas (Project Management Institute,
2017, p.743).
O Project Charter é uma ferramenta disponível em formato de formulário, como demostra a
Figura 7, para ter uma linha de raciocínio de trabalho coerente e de fácil coordenação do projeto.
Nele contém, de forma detalhada, todos os pontos relevantes para execução do projeto como
seu objetivo de maneira introdutória, o motivo de aplicação do trabalho, as autoridades e suas
responsabilidades, os recursos básicos necessários, o prazo de desenvolvimento e as premissas
que devem ser cumpridas (VARGAS, 2003, p.86).

FIGURA 7 – Project Charter
FONTE: WERKEMA, (2012)

Há também a declaração do problema e das metas, definição do escopo do estudo de caso, a
equipe responsável e o cronograma. É um documento que oficializa o comprometimento da
equipe com a definição do problema (WERKEMA, 2013, p. 103). Como demonstra o Quadro
1.
Define: definir com precisão o escopo do projeto
Descrever o problema do projeto e definir meta.
Avaliar: histórico do problema, retorno
econômico, impacto sobre clientes/consumidores
e estratégias da empresa.
Definir os participantes da equipe e suas
responsabilidades, as possíveis restrições e
suposições e o cronograma preliminar.
QUADRO 1 - Define – Project Charter
FONTE: WERKEMA, (2012)

Project Charter
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5.2.2 Mensurar
O segundo passo do DMAIC é o Measure – Medir onde é necessário pontuar as causas
potenciais de maneira a adquirir dados para análise. Nele, pode-se observar e entender o cenário
atual em que o problema se localiza, de forma a visualizar graficamente através da base de
dados que o processo se encontra e analisar de maneira qualitativa e quantitativa a situação.
Para dar continuidade no DMAIC, a etapa Medir precisa conter informações e dados, novos ou
já existentes, quantitativos e/ou qualitativos que serão coletados na empresa (WERKEMA,
2013, p. 114).
5.2.2.1 Séries Temporais
Séries Temporais serão utilizadas devido a experimentações que serão realizadas de acordo com
as variáveis a serem definidas como causas potenciais. Como demonstra o Quadro 2. A
sequência temporal será aplicada nos dados que serão colhidos, pois permite que eles sejam
analisados de acordo com a ordem de registro do horário (MONTGOMERY, D; RUNGER, G,
2012). Devido a sua organização através do tempo, essa série concede o mapeamento de todos
os possíveis trajetos e segmentos que os cenários podem apresentar (MORETTIN, P; TOLOI,
C, 2006).
Measure: determinar a localização ou foco do problema
Estudar as variações dos problemas prioritários
identificados.

Séries Temporais

QUADRO 2 - Measure – Séries Temporais
FONTE: WERKEMA, (2012)

5.2.3 Analisar
O terceiro passo do DMAIC é o Analyze – Analisar, onde é necessário definir as causas
fundamentais do problema de forma a priorizar e associar as metas descritas nos passos
anteriores (WERKEMA, 2013, p. 129).
Nele, comprovamos a veracidade das variáveis definidas através de ferramentas que
possibilitam analisar os dados medidos na etapa anterior. Desta forma, podemos validar o
comportamento do cenário atual e compreender os reais impactos no processo que diminuam o
ganho do cliente.
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5.2.3.1 Teste de Hipótese
A ferramenta Teste de Hipótese será utilizada devido a sua forma de avaliação de cenários
diversos que relaciona dados quantitativos, que admite um processamento das informações de
modo a permitir o seu controle e evidencia os erros cometidos nas conclusões das questões que
foram avaliadas anteriormente (WERKEMA, 1995, p. 46). Como demonstra a Figura 08 e o
Quadro 3.

FIGURA 8 – Teste de Hipótese
FONTE: WERKEMA, (2012)

Analyze: determinar as causas do problema prioritário
Quantificar a importância das causas potenciais
prioritárias (determinar as causas fundamentais).

Teste Hipótese

QUADRO 3 - Analyze – Teste Hipótese
FONTE: WERKEMA, (2012)

O uso de conhecimentos estatísticos também é utilizado quando há necessidade de ser tomada
uma decisão entre aceitar ou rejeitar uma afirmação que referência um parâmetro definido. A
avaliação deve ser feita baseada em hipóteses e testada através de experimentos, esta dinâmica
é conhecida como teste de hipótese devido a sua formulação e resolução de problemas
(MONTGOMERY, D; RUNGER, G, 2012).
5.2.3.1.1 Distribuição T
Após a definição dos fatores que impactam significativamente no processo, testes e
modificações propositais são executados de maneira a avaliar o comportamento dessas
variáveis, sendo passível a aprovação ou rejeição das respostas adquiridas a partir de análises
feitas (WERKEMA, 1996).

20

Ao analisar o cenário do problema definido e o levantamento de fatores que influenciam no
processo, a distribuição t é utilizada por ter em sua curva extremidades maiores que alocam de
uma melhor forma os dados a serem distribuídos, diferenciando-se da distribuição normal
(MONTGOMERY, D; RUNGER, G, 2012).
5.2.3.2 Análise de Capacidade
O uso da análise de capacidade em um processo é definido através de um estudo atrelado a
normalidade de suas variáveis de entrada. Os limites de especificação são encontrados através
da comparação do desempenho destas mesmas variáveis. Quando o processo tem suas causas,
que impactam significativamente no seu desempenho, controladas a sua variabilidade é
explicada por esse controle e consequentemente atinge o estado de controle estatístico.
(VIEIRA, S, 2012) e (SPIEGEL, M; STEPHENS, L, 2009).
5.2.4 Melhorar
O quarto passo do DMAIC é o Improve – Melhorar, onde planos de ações são criados com o
objetivo de sanar as causas raízes que foram definidas, estudadas e comprovadas nos passos
anteriores. Devem ser criadas soluções para eliminar as causas levantadas na etapa Analyze.
Nele, os impactos e os resultados são obtidos e a melhoria do processo acontece (WERKEMA,
2013, p. 137).
5.2.4.1 5W2H
Nesta etapa, a ferramenta 5W2H é utilizada para elaborar de forma estratégica as ações a serem
realizadas (WERKEMA, 2012). Ela consiste na explicação básica de atividades fundamentais
pré-definidas que serão executadas, tornando-as claras para o executante das ações e permita o
mapeamento minucioso da operação (MEIRA, 2003).
Com o intuito de definir o que será feito, como será feito, por que será feito, por quem será
feito, quando será feito, onde será feito e qual será o custo. Basicamente, foi definido uma
sequência de perguntas que facilitarão o entendimento e a definição das ações que solucionarão
o problema de diversas situações. Com estas perguntas respondidas o plano de ação está bem
definido e detalhado (MONTES, 2017, p. 75). Como demonstra o Quadro 4 e modelo da Figura
09.
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Improve: propor, avaliar e implementar soluções para o problema prioritário
Elaborar e executar um plano para implementação
das soluções em larga escala.

5W2H

QUADRO 4 - Improve – 5W2H
FONTE: WERKEMA, (2012)

FIGURA 9 – 5W2H
FONTE: WERKEMA, (2012)

5.2.5 Controlar
O quinto passo do DMAIC é o Control – Controlar, onde após o plano de ação ser concluído
com eficiência, as ações que impactaram positivamente o processo deve ser mantido e
controlado durante todo período vigente para que o cenário permaneça estabilizado conforme
os padrões definidos e especificados no passo anterior. Com esse controle, os resultados são
observados de perto e a confirmação de sua eficácia é medido. Nele, a disciplina da organização
é necessária para que o trabalho corretivo e preventivo não se perca (WERKEMA, 2013, p.
141). Como demonstra o Quadro 5.
Control: garantir que o alcance da meta seja mantido a longo prazo
Definir e implementar um plano para
monitoramento da performance do processo e
alcance da meta.

Plano de Controle

QUADRO 5 - Control – Plano de Controle
FONTE: WERKEMA, (2012)

Nesta etapa, ferramentas de controle de parâmetros devem ser escolhidas para que o processo
permaneça estável.
5.2.5.1 Plano de Controle
O Plano de Controle é um documento vivo que permite a atualização de parâmetros de controle
a serem adicionados no processo para que o fluxo produtivo permaneça atendendo as

22

especificações definidas inicialmente no projeto. Este relatório contém as características que
foram previamente definidas no escopo do projeto, as especificações que devem ser controladas
no sistema e a frequência que devem ser controladas, o tipo de instrumento de medição que
deve ser utilizado para medir o desempenho do processo, a maneira que deve ser registrado os
resultados encontrados (de forma quantitativa ou qualitativa) e as pessoas responsáveis por
executar essas ações (APQP, 2008). Como demonstra a Figura 10.

FIGURA 10 – Plano de Controle
FONTE: APQP, (2008)

5.3 VALOR PRESENTE LÍQUIDO
O VPL ou Valor Presente Líquido é utilizado para calcular o retorno que será adquirido após o
investimento realizado no projeto. O VPL pode ser positivo ou negativo, seu resultado apresenta
a avaliação lucrativa do investimento sendo ela favorável ou não (STEPHEN, et al., 2013, p.
283). Conforme a Equação 1.
Em conjunto com o Valor Presente Líquido a TIR ou a Taxa Interna de Retorno é calculada
para encontrar o percentual de sucesso do projeto após investimento (STEPHEN, et al., 2013,
p. 294).
𝑉𝑃𝐿 =

𝐹𝐶
(1 + 𝑖)𝑥

(1)

O Payback é utilizado para verificar em quanto tempo o valor gasto de investimento será
retornado ao caixa da empresa. Com ele, é possível averiguar o tempo máximo e
consequentemente o risco do investimento, pois caso o tempo seja de longo prazo cabe a
gerência repensar a viabilidade do projeto (STEPHEN, et al., 2013, p. 286).
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6 METODOLOGIA
Com o objetivo de encontrar soluções para um problema definido, é necessário buscar
informações que geram conhecimentos que envolvam fatos e dados verdadeiros para uma
aplicação prática (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 26). Sendo assim, a pesquisa
de natureza aplicada foi escolhida para facilitar o reconhecimento das variáveis que impactam
o desempenho da captação da radiação solar e da conversão desta em energia.
A abordagem Quali-Quantitativa foi definida por abranger os dois tipos de possibilidade de
resposta quando se analisa uma opção, que pode ser atributiva ou variável (KAUARK;
MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 26 - 27). A opção qualitativa deve ser utilizada quando se
trata de uma análise movida a observação do pesquisador, pode ser atribuída a resultados de
análise visual, como por exemplo a presença de sombra ou de sujeira nos módulos fotovoltaicos.
A opção quantitativa é atribuída a respostas com valores mensuráveis (quantificável), como por
exemplo a tensão e corrente gerada na usina. Com isso a análise é traduzida em números e
precisa de técnicas estatísticas para ser comprovada.
O método de Pesquisa Explicativa foi indicado por facilitar e contribuir na identificação dos
fatores que impactam no desempenho da Usina Fotovoltaica Padre Furusawa, que permite o
aprofundamento de conhecimentos que determinam a razão do não atingimento da capacidade
máxima produtiva (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 28).
Para solucionar o problema na Usina Fotovoltaica Padre Furusawa, objetivos diversos foram
levantados para que houvesse uma análise que comprovasse os impactos na capacidade
produtiva da usina. Com isso, o método de Estudo de Caso foi designado para que estes
objetivos sejam estudados de forma a permitir o aprofundamento e detalhamento do
conhecimento necessário. Por serem objetivos diversos, uma pesquisa experimental foi feita
através de observações e controle de efeitos para selecionar as variáveis que influenciam no
desdobramento da produção energética (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 29).
A abordagem quantitativa necessita de técnicas estatísticas que comprovem a veracidade dos
dados encontrados. Por isso, a técnica de Levantamento Estatístico foi eleita para relacionar a
análise de fenômenos, processos e fatos durante os experimentos realizados na usina
(ZAMBELO, et al, 2018, p. 53).
Logo, a abordagem qualitativa está atrelada a observação atenta que possibilita a identificação
e evolução do comportamento da variável estudada. Há dois tipos de observação, a não
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estruturada e a estruturada. A observação não estruturada consiste em analisar fenômenos que
surgem de maneira imprevista, como por exemplo sombras causadas por nuvens e vegetações
ao redor dos painéis, sendo atribuída a alguns objetivos específicos do estudo de caso. A
observação estruturada está relacionada as variáveis controladas, como por exemplo o
desenvolvimento de um calendário de limpeza e manutenções dos módulos fotovoltaicos, que
permitem um planejamento rigoroso durante todo o desenvolvimento de obtenção da resposta
desejada (ZAMBELO, et al, 2018, p. 63).
A Figura 11 mostra o fluxo de metodologias a serem aplicadas neste artigo. As correlações
entre o cenário estudado, Usina Fotovoltaica Padre Furusawa, e as citações encontradas em
livros e artigos foram descritas nos parágrafos anteriores.

FIGURA 11 – Metodologia
FONTE: Autoras, (2021)

7 COLETA DE DADOS
Os dados utilizados para a execução e análise deste trabalho foram retirados dos arquivos
registrados no sistema de monitoramento do setor CEDEN. O Portal Solar é a interface de
visualização desenvolvida na empresa. Através dele, é possível monitorar os parâmetros de
geração, o consumo e créditos de energia, o clima, o status de operação da usina, o
acompanhamento de alarmes, os registros de manutenções, os indicadores-chave de
desempenho (KPI) e redução de emissão de CO2 e o equivalente em árvores em tempo real.
Este acompanhamento ocorre devido ao software supervisório SCADA que, a todo momento,
recebe, trata e exibe as informações da Usina Solar Padre Furusawa. Para a coleta de dados os
inversores 5, 12 e 15 foram alvo do estudo. Sua localização na usina é apresentada na Figura
12, em verde as mesas de módulos correspondentes ao Inversor 5, em azul as mesas de módulos
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correspondentes ao Inversor 12 e em vermelho as mesas de módulos correspondentes ao
Inversor 15.

FIGURA 12 – Localização Inversor 5, 12 e 15
FONTE: Autoras, (2021)

7.1 DEFINIR
A primeira etapa da metodologia DMAIC está relacionada ao entendimento do problema do
cliente. As entradas de informações para estruturação de uma solução foram levantadas através
do uso das ferramentas Project Charter pelas autoras, como demonstra a Figura 13.

FIGURA 13 – Project Charter – Usina Solar Padre Furusawa
FONTE: Autoras, (2021)

7.2 MENSURAR
Ao dar continuidade ao processo do DMAIC, a segunda etapa está diretamente ligada ao
questionamento inicial atribuído as possíveis causas. Para isso, foram realizadas coletas de
dados em toda extensão das informações disponíveis na usina. A Tabela 1 mostra como o Portal
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Solar foi utilizado como referência para a modelagem de um banco de dados onde permite a
visualização dos cenários que representam os impactos das causas raízes.
Realizada
Data

Máximo

Média

Tipo

Ações

Projetada

kW

02/07/2020 06:30

140kW

98.57kW

Importado

Editar Excluir

60

0,1

02/07/2020 06:45

650kW

392.31kW

Importado

Editar Excluir

60

0,39

02/07/2020 07:00

3410kW

2047.14kW

Importado

Editar Excluir

60

2,05

02/07/2020 07:15

4600kW

2787.59kW

Importado

Editar Excluir

60

2,79

02/07/2020 07:30

5070kW

4925.56kW

Importado

Editar Excluir

60

4,93

TABELA 1 - Dados retirados do Portal Solar
Fonte: Autoras, (2021)

Devido ao grande número de dados coletados em tempo real pelo sistema, foi necessário a
aplicação de métodos de limpeza e estratificação das informações para se encontrar um
denominador comum entre as variáveis. A ferramenta de observação Séries Temporais foi
utilizada para definição da trajetória dos elementos que foram estudados no decorrer desse
relatório.
Os intervalos de dias selecionados como base para o estudo de caso tiveram como premissa a
estabilidade durante todo o período de captação da radiação solar. Pode-se observar na Figura
14 a diferença entre a estabilidade do processo em dois dias diferentes. Essa instabilidade pode
ser atribuída a nuvens, que impediram a captação sazonal da radiação.

FIGURA 14 – Comparação Diária
FONTE: Autoras, (2021)

7.2.1 Sujeira
O período escolhido para a coleta e o estudo dos dados foi o mês de julho de 2020, referente as
condições de limpeza que a usina se encontrava. A Figura 15 demonstra os cenários levantados
e foram atribuídas as classificações de “Limpo” e de “Sujo”.
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FIGURA 15 – Painéis Limpos e Sujos
FONTE: Autoras, (2021)

As datas, também, remetem a estação do ano Inverno. O Inversor 15 foi utilizado como objeto
de estudo para estes cenários. A Tabela 2 é uma amostra das parcelas de dados monitoradas do
dia 02 de julho de 2020. Para o nosso estudo serão utilizadas as informações do dia 02 de julho
de 2020 “Sujo” e 22 de julho de 2020 “Limpo”, sendo assim, os demais dados se encontram no
anexo A “Sujo” e B para “Limpo”.
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

02/07/2020

06:30

98,57

60

0,1

kW

02/07/2020

06:45

392,31

60

0,39

kW

02/07/2020

07:00

2047,14

60

2,05

kW

02/07/2020

07:15

2787,59

60

2,79

kW

02/07/2020

07:30

4925,56

60

4,93

kW

02/07/2020

07:45

5159,31

60

5,16

kW

TABELA 2 - Dados retirados do Portal Solar – Inversor 15 - estratificados
Fonte: Autoras, (2021)

Dentre todas as informações que o Portal Solar nos oferece, os dados utilizados para coleta e
posterior análise são referentes a: Data, Hora, Potência Média, Potência Projetada, Potência
Realizada e a Unidade de Medida respectiva as potências encontradas.
7.2.2 Sombreamento
O período escolhido para a coleta e o estudo dos dados foi o mês de julho e agosto de 2021,
referente as condições de limpeza e sombreamento que a usina se encontrava. Para efetuar a
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comparação da produtividade da usina com os diferentes cenários, foi necessário efetuar a
coleta dos dados de dois inversores diferentes.
A Figura 16 demonstra o primeiro cenário levantado e foi atribuído a classificação de “Com
Sombra” e “Sem Sombra”.

FIGURA 16 – Painéis Com Sombra e Sem Sombra
FONTE: Autoras, (2021)

A data remete a estação do ano Inverno. Os Inversores 5 e 12 foram utilizados como objeto de
estudo para estes cenários. A Tabela 3 é uma amostra das parcelas de dados monitoradas do dia
22 de julho de 2021. Para o nosso estudo serão utilizadas as informações do dia 22 de julho de
2021 “Sem Sombra” e “Com Sombra”, sendo assim, os demais dados se encontram no anexo
C para “Sem Sombra” e anexo D para “Com Sombra”.
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

22/07/2021

06:15:00

109,57

60

0,11

kW

22/07/2021

06:30:00

513,75

60

0,51

kW

22/07/2021

06:45:00

1104,62

60

1,1

kW

22/07/2021

07:00:00

1655,38

60

1,66

kW

TABELA 3 - Dados retirados do Portal Solar – Inversor 5 - estratificados
Fonte: Autoras, (2021)

Dentre todas as informações que o Portal Solar nos oferece, os dados utilizados para coleta e
posterior análise são referentes a: Data, Hora, Potência Média, Potência Projetada, Potência
Realizada e a Unidade de Medida respectiva as potências encontradas.
Para o segundo cenário, foram atribuídas as classificações de “Limpo com Sombra” e de “Sujo
com Sombra”. As datas, também, remetem a estação do ano Inverno. O Inversor 12 foi utilizado
como objeto de estudo para estes cenários. A Tabela 4 é uma amostra das parcelas de dados
monitoradas do dia 19 de agosto de 2021. Para o nosso estudo serão utilizadas as informações
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do dia 22 de julho de 2021 “Sujo com Sombra” e 19 de agosto de 2021 “Limpo com Sombra”,
sendo assim, os demais dados se encontram no anexo D para “Sujo com Sombra” e no anexo E
para “Limpo com Sombra”.
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

19/08/2021

06:30

670,67

60

0,14

kW

19/08/2021

06:45

1494,14

60

0,67

kW

19/08/2021

07:00

2585

60

1,49

kW

19/08/2021

07:15

13484

60

2,59

kW

19/08/2021

07:30

19715,67

60

13,48

kW

TABELA 4 - Dados retirados do Portal Solar – Inversor 12 – estratificados
Fonte: Autoras, (2021)

Dentre todas as informações que o Portal Solar nos oferece, os dados utilizados para coleta e
posterior análise são referentes a: Data, Hora, Potência Média, Potência Projetada, Potência
Realizada e a Unidade de Medida respectiva as potências encontradas.
7.2.3 Análise de Capacidade
Para explorar a fase Measure do DMAIC três tipos de análise são atribuídos, a Análise do
Sistema de Medição, a Análise de Estabilidade e a Análise de Capacidade. Os primeiros dois
tipos de análise foram excluídos, respectivamente, por exigir muitos testes em todas os
equipamentos da usina, sendo que o Portal Solar é uma fonte confiável para coleta de dados e
pela Carta de Controle se torna ineficiente devido a sazonalidade da captação da radiação solar,
que torna inviável a estabilidade do processo. Sendo assim, a Análise de Capacidade foi
escolhida como estudo para definição do limite inferior especificado.
Para encontrar o limite inferior de especificação que representasse o valor mínimo de
atingimento da meta de capacidade da usina, um estudo foi feito utilizando os dados do dia 21
de junho de 2021 a 22 de setembro de 2021 na estação Inverno. Estes 93 dados presentes no
anexo F e na Tabela 5 foram coletados de toda a usina contemplando a produção por dia durante
o período citado, as strings que compõe a usina estavam em condições diferentes, algumas
apresentavam sombreamento, a strings conectada ao inversor 12 estava limpa e o restante
apresentavam sujeira em seus painéis.
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Realizada

Realizada

Dados

kW

Dados

kW

1

4432,87

48

4799,29

2

872,08

49

4698,9

3

4338,9

50

4773,75

TABELA 5 - Dados retirados do Portal Solar – Análise de Capacidade
Fonte: Autoras, (2021)

Foram estratificados e segmentados em uma única estação do ano devido a variação do clima
durante todo o ano. A análise foi feita após a compreensão da diferença entre a Capacidade
Global e a Capacidade Potencial. A Capacidade Global se baseia no cálculo do desvio padrão
global mediante ao total de amostras coletadas na estação Inverno. Na Equação 2 temos, a
Capacidade Potencial onde foi calculada baseando-se no desvio padrão de dentro dos subgrupos
e na amplitude móvel, calculada a partir do valor individual menos o valor anterior a ele.
𝑆𝑚𝑟 =

𝐴𝑀
𝑑2 (𝑤)

(2)

A coleta dos 93 dados foi realizada através do Portal Solar. Foi observado, pelas autoras, o
comportamento e total de energia produzida de todo o conjunto amostral. Com isso, foi definido
que o limite inferior de especificação, ao considerar o pior número de geração dentre o intervalo
do período definido, adotado é de 3500 kWh.
A Figura 17 mostra o histograma com uma divisão de informações, os dados localizados no
lado direito demonstram que estão acima do limite inferior de especificação definido pelas
autoras. Já os dados localizados no lado esquerdo demonstram que estão abaixo do limite
inferior, que pode significar dias com instabilidade no clima como por exemplo dias chuvosos
e nublados.
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FIGURA 17 – Análise de Capacidade
FONTE: Autoras, (2021)

De acordo com a Figura 17, os valores encontrados na Capacidade de Dentro e Global não são
coniventes com o valor especificado com o limite inferior de especificação. A Capacidade de
Dentro é utilizada para representar os dias em que a Usina Solar Padre Furusawa gerou menos
produção, está diretamente ligada a Capacidade Potencial. A Capacidade Global apresenta os
resultados produzidos por toda a usina no período das amostras coletadas. A análise realizada
trata apenas do total da energia gerada que se relaciona ao limite inferior especificado. Sendo
assim, não se trata de potência de energia produzida. Utilizando a distribuição normal, devido
a simetria encontrada nas amostras da estação Inverno, temos o desempenho global
referenciando que a cada 1.000.000 dias, 134742,59 dias de produção estão abaixo de 3500
kWh.
Ao observar os valores encontrados de Zbench, Ppk e Cpk foi concluído que o processo de
captação de energia fotovoltaico é incapaz, pois os valores são inferiores as especificações
definidas como padrão dessas variáveis, respectivamente 4 e 1,33. Sendo assim, há mais dias
de produção abaixo do limite inferior de especificação definido pelas autoras.
8 ANÁLISE DE DADOS
Foram realizadas 3 comparações. A primeira comparação de dados foi feita no Inversor 15 entre
as classificações “Sujo” e “Limpo” para determinar a produtividade, tendo como variável a
sujeira. A segunda comparação de dados foi feita no Inversor 12 entre as classificações “Sujo
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com Sombra” e “Limpo com Sombra” para determinar a produtividade, tendo como variáveis
a sujeira juntamente com o sombreamento. E por fim, a terceira comparação de dados foi feita
entre os Inversores 12 e 5 com as classificações de “Com Sombra” e “Sem Sombra”,
respectivamente, para determinar a produtividade, tendo como variável o sombreamento.
8.1 COMPARAÇÃO ENTRE CENÁRIOS SUJO E LIMPO NO INVERSOR 15
Com o objetivo de mensurar a diferença de captação e geração de energia solar no Inversor 15,
os dados foram coletados, separados e classificados em “Sujo” e “Limpo”. As informações
obtidas da classificação “Sujo” foram coletadas no dia 02 de julho de 2020, no intervalo de
tempo de 06:30 até 17:30. As informações obtidas da classificação “Limpo” foram coletadas
no dia 22 de julho de 2020, no intervalo de tempo de 06:30 até 17:30.
Foi utilizado o conceito de Series Temporais para comparar a potência em kW realizada a cada
15 minutos no período de 11 horas, tempo total de captação. A Figura 18 mostra que com o
auxílio do software Power BI foi gerado um gráfico de área, com o intuito de demonstrar a
diferença de produção.

FIGURA 18 – Comparação Inversor 15 Sujo e Limpo
FONTE: Autoras, (2021)

A curva na cor verde representa as informações da média em kW coletadas da classificação
“Limpo” do Inversor 15. A curva na cor vermelha representa as informações da média em kW
coletadas da classificação “Sujo” do Inversor 15.
Para a identificação do intervalo da diferença entre os dois cenários, “Sujo” e “Limpo”, a
execução do Teste T Pareado foi realizado no software Minitab. Foi utilizado o nível de
confiança de 95% ao executar a estatística descritiva, foram obtidos os valores das médias de
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ambos os cenários. Para a classificação “Sujo” foi encontrado o valor para média de 33,83, para
a classificação “Limpa” foi encontrado o valor para média de 36,10. Com isso, o intervalo de
diferença é de (1,157; 3,388), como demonstrado na Figura 19.

FIGURA 19 – Teste T Pareado – Inversor 15
FONTE: Autoras, (2021)

Para sintetizar a conclusão, o Teste de Hipótese foi realizado e o valor p foi encontrado para
indicar qual hipótese é válida para o modelo. A Hipótese Nula afirma que não há diferença de
produção entre “Sujo” e “Limpo” e a Hipótese Alternativa afirma que a produção entre “Sujo”
e “Limpo” é diferente. O valor p calculado é de 0,00017, também demonstrado na Figura 19.
Logo, a Hipótese Nula é descartada. Sendo assim, a Hipótese Alternativa é considerada
verdadeira pois valor p é menor que 0,05.
O Gráfico de Pontos foi gerado para observar a diferença evidenciada pelo valor p entre o
intervalo de limites encontrado. A Figura 20 apresenta que grande parte das potências
encontradas por hora em ambos os cenários são diferentes. Essa afirmação pode ser observada
devido aos pontos estarem localizados a direita do ponto H0. Sendo assim, a diferença dos
pontos é positiva, ou seja, a produção entre “Sujo” e “Limpo” é diferente.
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FIGURA 20 – Comparação Inversor 15 Sujo e Limpo
FONTE: Autoras, (2021)

8.2 COMPARAÇÃO ENTRE CENÁRIOS SUJO COM SOMBRA E LIMPO COM SOMBRA
NO INVERSOR 12
Com o objetivo de mensurar a diferença de captação e geração de energia solar no Inversor 12,
os dados foram coletados, separados e classificados em “Sujo com Sombra” e “Limpo com
Sombra”. As informações obtidas da classificação “Sujo com Sombra” foram coletadas no dia
22 de julho de 2021, no intervalo de tempo de 06:30 até 17:30. As informações obtidas da
classificação “Limpo com Sombra” foram coletadas no dia 19 de agosto de 2021, no intervalo
de tempo de 06:30 até 17:30.
Foi utilizado o conceito de Series Temporais para comparar a potência em kWh realizada a cada
15 minutos no período de 11 horas, tempo total de captação. A Figura 21 demonstra que com o
auxílio do software Power BI foi gerado um gráfico de área com o intuito de demonstrar a
diferença de produção.

FIGURA 21 – Comparação Inversor 12 Sujo com Sombra e Limpo com Sombra
FONTE: Autoras, (2021)
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A curva na cor verde representa as informações da média em kWh coletadas da classificação
“Limpo com Sombra” do Inversor 12. A curva na cor vermelha representa as informações da
média em kW coletadas da classificação “Sujo com Sombra” do Inversor 12.
Para a identificação do intervalo da diferença entre os dois cenários, “Sujo com Sombra” e
“Limpo com Sombra”, a execução do Teste T Pareado foi realizado no software Minitab. Foi
utilizado o nível de confiança de 95% ao executar a estatística descritiva, foram obtidos os
valores das médias de ambos os cenários. Para a classificação “Sujo com Sombra” foi
encontrado o valor para média de 31,68, para a classificação “Limpo com Sombra” foi
encontrado o valor para média de 36,56. Com isso, o intervalo de diferença é de (3,782; 5,975),
como demonstrado na Figura 22.

FIGURA 22 – Teste T Pareado – Inversor 12
FONTE: Autoras, (2021)

Para sintetizar a conclusão, o Teste de Hipótese foi realizado e o valor p foi encontrado para
indicar qual hipótese é válida para o modelo. A Hipótese Nula afirma que não há diferença de
produção entre “Sujo com Sombra” e “Limpo com Sombra” e a Hipótese Alternativa afirma
que a produção entre “Sujo com Sombra” e “Limpo com Sombra” é diferente. O valor p
calculado é de 0,00000, também demonstrado na Figura 22. Logo, a Hipótese Nula é descartada.
Sendo assim, a Hipótese Alternativa é considerada verdadeira pois valor p é menor que 0,05.
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O Gráfico de Pontos foi gerado para observar a diferença evidenciada pelo valor p entre o
intervalo de limites encontrado. A Figura 23 apresenta que grande parte das potências
encontradas por hora em ambos os cenários são diferentes. Essa afirmação pode ser observada
devido aos pontos estarem localizados a direita do ponto H0. Sendo assim, a diferença dos
pontos é positiva, ou seja, a produção entre “Sujo com Sombra” e “Limpo com Sombra” é
diferente.

FIGURA 23 – Gráfico de Valores Individuais Inversor 12 Sujo e Limpo com Sombra
FONTE: Autoras, (2021)

8.3 COMPARAÇÃO ENTRE CENÁRIOS COM SOMBRA E SEM SOMBRA NO
INVERSOR 12 E 5
Com o objetivo de mensurar a diferença de captação e geração de energia solar causado pelo
sombreamento no Inversor 12, os dados foram coletados, separados e classificados em “Com
Sombra” do Inversor 12 e “Sem Sombra” do Inversor 5, respectivamente. O Inversor 5 foi
escolhido para a comparação pois ele, assim como o Inversor 12, nunca havia sido limpo desde
2018, o ano de início da usina, tem o mesmo número de placas e arranjos e sua localização é
próxima do Inversor 12 o que permite uma comparação direta da perda de produtividade que o
sombreamento causa.
As informações obtidas da classificação “Com Sombra” foram coletadas no dia 22 de julho de
2021, no intervalo de tempo de 06:30 até 17:30. As informações obtidas da classificação “Sem
Sombra” foram coletadas no dia 22 de julho de 2021, no intervalo de tempo de 06:30 até 17:30.
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Foi utilizado o conceito de Series Temporais para comparar a potência em kW realizada a cada
15 minutos no período de 11 horas, tempo total de captação. A Figura 24 e Figura 25 demonstra
que com o auxílio do software Power BI foi gerado um gráfico de área com o intuito de
demonstrar a diferença de produção.

FIGURA 24 – Gráfico de Comparação Inversor 5 e 12
FONTE: Autoras, (2021)

FIGURA 25 – Gráfico de Comparação Inversor 5 e 12 com escala maior
FONTE: Autoras, (2021)

A curva na cor vermelha representa as informações da média em kWh coletadas da classificação
“Com Sombra” do Inversor 12. A curva na cor verde representa as informações da média em
kW coletadas da classificação “Sem Sombra” do Inversor 5.
Para a identificação do intervalo da diferença entre os dois cenários, “Com Sombra” e “Sem
Sombra”, a execução do Teste T Pareado foi realizado no software Minitab. Foi utilizado o
nível de confiança de 95% ao executar a estatística descritiva, foram obtidos os valores das
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médias de ambos os cenários. Para a classificação “Com Sombra” foi encontrado o valor para
média de 32,88, para a classificação “Sem Sombra” foi encontrado o valor para média de 33,22.
Com isso, o intervalo de diferença é de (0,352; 1,323), como demonstrado na Figura 26.

FIGURA 26 – Teste T Pareado – Inversor 12 e Inversor 5
FONTE: Autoras, (2021)

Para sintetizar a conclusão, o Teste de Hipótese foi realizado e o valor p foi encontrado para
indicar qual hipótese é válida para o modelo. A Hipótese Nula afirma que não há diferença de
produção entre “Com Sombra” e “Sem Sombra” e a Hipótese Alternativa afirma que a produção
entre “Com Sombra” e “Sem Sombra” é diferente. O valor p calculado é de 0,001, também
demonstrado na Figura 26. Logo, a Hipótese Nula é descartada. Sendo assim, a Hipótese
Alternativa é considerada verdadeira pois valor p é menor que 0,05.
O Gráfico de Pontos foi gerado para observar a diferença evidenciada pelo valor p entre o
intervalo de limites encontrado. A Figura 27 apresenta que grande parte das potências
encontradas por hora em ambos os cenários são diferentes. Essa afirmação pode ser observada
devido aos pontos estarem localizados a direita do ponto H0. Sendo assim, a diferença dos
pontos é positiva, ou seja, a produção entre “Com Sombra” e “Sem Sombra” é diferente.
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FIGURA 27 – Gráfico de Pontos Comparação Inversor 15 e 12
FONTE: Autoras, (2021)

9 RESULTADOS
Após as análises realizadas das classificações em relação aos dados obtidos pelo Portal Solar,
nesse capítulo foi abordado os resultados de cada cenário separadamente.
9.1 RESULTADO DA ANÁLISE DOS CENÁRIOS SUJO E LIMPO NO INVERSOR 15
Como apresentado na Figura 18, a curva na cor verde representa os dados coletados da
classificação “Limpo” do Inversor 15 e a curva na cor vermelha representa os dados coletados
da classificação “Sujo” do Inversor 15. Nota-se que a curva verde sobressai a curva vermelha,
indicando que as placas conectadas ao Inversor 15 com o estado de conservação “Limpo” tem
uma maior produção. A Figura 28 mostra que é possível observar como a geração é afetada pela
sujeira. A produção média do Inversor 15 teve um aumento de 6,7% após a limpeza,
comparando os dias 2 de julho de 2020 e 22 de julho de 2020.

FIGURA 28 – Comparação médias Inversor 15
FONTE: Autoras, (2021)
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9.2 RESULTADO DA ANÁLISE DOS CENÁRIOS SUJO COM SOMBRA E LIMPO COM
SOMBRA NO INVERSOR 12
Como apresentado na Figura 21, a cor verde representa as informações da média em kW
coletadas da classificação “Limpo com Sombra” do Inversor 12 e a curva na cor vermelha
representa as informações da média em kW coletadas da classificação “Sujo com Sombra” do
Inversor 12. Nota-se que a curva verde sobressai a curva vermelha, indicando que as placas
conectadas ao Inversor 12 com o estado de conservação “Limpo com Sombra” tem uma maior
produção. A Figura 29 mostra que é possível observar como a geração é afetada pela sujeira
com a sombra. A produção média do Inversor 12 teve um aumento de 15,4% após a limpeza e
a presença de sombra, comparando os dias 22 de julho de 2021 e 19 de agosto de 2021.

FIGURA 29 – Comparação médias Inversor 12
FONTE: Autoras, (2021)

9.3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS CENÁRIOS COM SOMBRA E SEM SOMBRA NO
INVERSOR 12 E 5
Como apresentado na Figura 24 e 25, curva na cor vermelha representa as informações da média
em kWh coletadas da classificação “Com Sombra” do Inversor 12 e a curva na cor verde
representa as informações da média em kW coletadas da classificação “Sem Sombra” do
Inversor 5. Nota-se que a curva verde sobressai a curva vermelha, indicando que as placas
conectadas ao Inversor 5 com o estado de conservação “Sem Sombra” tem uma maior produção.
A Figura 30 mostra que é possível observar como a geração é afetada pela sombra. A produção
média do Inversor 5 é maior em 2,6% do que a produção média do Inversor 12, comparando o
dia 22 de julho de 2021.
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FIGURA 30 – Comparação médias Inversor 5 e 12
FONTE: Autoras, (2021)

A comparação entre o inversor 12 e o inversor 5, isolando a variável sombreamento, foi
realizada para averiguar a diferença de produção de energia entre eles. Devido ao tempo que o
inversor 12 fica exposto a sombra, o impacto não é significativo em comparação aos demais
cenários apresentados nesse estudo de caso. Porém, ao relacionar a variável sombreamento com
a variável sujeira, como apresentado no cenário anterior, há uma diferença significativa na
produção de energia. Sendo assim, as variáveis sombreamento e sujeira impactam
significamente no desempenho do inversor 12 e conclui-se que as strings com sombra devem
ser limpas com maior periodicidade.
Para compor o cálculo do VPL baseado no cenário pessimista em relação a produção da usina
na estação de Inverno, foi necessário realizar o levantamento de alguns valores específicos para
a utilização na conta. Nas análises anteriores, o valor 1,157 kW foi encontrado como sendo o
valor mínimo do intervalo da diferença entre a comparação das classificações de “Sujo” e
“Limpo” no Inversor 15. O valor adotado de kWh é de R$ 0,386350, foi utilizado os dados da
concessionária Cemig do dia 09 de outubro de 2021. O tempo máximo de captação da radiação
solar é de 11 horas no decorrer de todo mês, ou seja, 30 dias. E foi seguida a orientação do
fabricante do painel solar para limpeza a cada 6 meses.
9.4 VALOR PRESENTE LÍQUIDO DE RETORNO DA LIMPEZA
O cálculo se inicia com o descobrimento do valor mínimo do intervalo da diferença entre a
comparação das classificações de “Sujo” e “Limpo” no Inversor 15 de todo mês, em reais. A
multiplicação entre o limite inferior, pela quantidade de horas de exposição ao sol, pela
quantidade total de dia no mês e pelo valor da taxa tarifária da concessionária tem como
resultado o valor de R$ 147,51.
O valor calculado é referente ao intervalo mínimo da diferença entre as classificações de apenas
um inversor. A Usina Solar Padre Furusawa é composta por 15 inversores, sendo assim o valor
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total, em reais, dos ganhos em kW durante todo mês que a usina se encontra limpa é de R$
2.212,80. A sugestão do fabricante é que a usina seja limpa semestralmente, portanto a cada 6
meses é gerado R$ 13.276,80 de ganhos até a próxima higienização de todos os painéis
fotovoltaicos.
A Tabela 5 apresenta o valor encontrado para representar os custos de mão de obra e insumos
utilizados para higienização das placas de um único inversor é de R$ 242,00.
Hora/

Valor

Insumos

Homem

Dias

Homem

Hora/Homem

[R$]

2

3

8

7,23

68,00

TABELA 6 – Custos Limpeza
Fonte: Autoras, (2021)

Sendo assim, para que a higienização seja feita nos 15 inversores o custo encontrado é de R$
3630,00.
Para cálculo do VPL foi considerado que a TMA é igual a Taxa Selic do ano de 2021, 8% de
acordo com o Portal de Notícias da Agência Brasil. A TIR foi calculada baseado no
investimento inicial utilizado para a higienização de toda a usina, valor de 56,87%. O período
de retorno do valor investido está sendo considerado de 6 meses, período entre limpezas da
usina. Desta forma, o valor encontrado para o VPL é de R$ 10.229,51 com um Payback de 1
mês.
10 MELHORAR
A hipótese levantada nos capítulos anteriores é que a usina terá sua capacidade produtiva
aumentada a partir da realização da higienização de cada arranjo. Com o objetivo de definir um
grupo de atividades a ser desempenhada por uma equipe de responsáveis, para que as placas
mantenham a captura da radiação ativa, um plano de ação no formato da ferramenta 5W2H foi
projetado, como mostra a Figura 31.
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FIGURA 31 – 5W2H
FONTE: Autoras, (2021)

As atividades listadas na ferramenta têm como propósito criar meios de controle de maneira a
propor metas em formato de ações, prazos em formato de datas e eleger responsáveis para cada
tarefa.
11 CONTROLAR
Com base na sugestão dada no capítulo 10, elaborar plano de limpeza da usina, um plano de
controle foi criado de forma a definir os passos críticos que se enquadram dentro da atividade
de limpar os arranjos. Na Figura 32 contém um documento que possibilita identificar os passos
que devem ser seguidos, os materiais a serem utilizados e suas especificações, os responsáveis
pela aprovação da atividade e a frequência que a ação deve ser realizada.
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FIGURA 32 – Plano de Controle
FONTE: Autoras, (2021)
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O Plano de Controle é uma ferramenta que auxilia a equipe a manter um padrão de execução
de atividades e visa a atualização do processo sempre que há uma não conformidade encontrada
durante a limpeza. Sendo assim, é um documento vivo que permite o registro das etapas mais
importantes do processo. Ele também, permite a geração de dados para um controle mais
dinâmico e abrangente do estado de conservação dos painéis fotovoltaicos ao longo do ano,
como demonstra a Figura 33.

FIGURA 33 – Limpeza Painéis
FONTE: Autoras, (2021)

12 CONCLUSÃO
O objetivo desse estudo de caso foi provar de maneira estatística os benefícios que a
higienização dos painéis fotovoltaicos da Usina Solar Padre Furusawa traria ao aumento da
captação da radiação solar. Foram realizados testes baseados em hipóteses de 3 cenários
diferentes.
O primeiro ensaio foi a comparação entre os resultados da produção segmentados em “Sujo” e
“Limpo” do Inversor 15 nos dias 02 de julho de 2020 e 22 de julho 2020. Como apresentado
nos capítulos de Análise e Resultados, os arranjos do Inversor 15 no estado de conservação
“Limpo” teve um aumento de 6,7% na sua captação da radiação solar. Este dado mostra os
benefícios que a limpeza da usina traria ao ganha de produtividade da geração de energia.
O segundo ensaio foi a comparação entre os resultados da produção segmentados em “Sujo com
Sombra” e “Limpo com Sombra” do Inversor 12 nos dias 22 de julho de 2021 e 19 de agosto
de 2021. Como apresentado nos capítulos de Análise e Resultados, os arranjos do Inversor 12
no estado de conservação “Limpo com Sombra” teve um aumento de 15,4% na sua captação da
radiação solar. Este dado mostra os benefícios que a limpeza da usina traria ao ganha de
produtividade da geração de energia mesmo quando a célula fotovoltaica tem a presença de
sombra, uma variável que não pode ser controlada.
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O terceiro ensaio foi a comparação entre os resultados da produção segmentados em “Com
Sombra” e “Sem Sombra” do Inversor 12 e Inversor 5, respectivamente, no dia 22 de julho de
2021. Como apresentado nos capítulos de Análise e Resultados, os arranjos do Inversor 5
apresentam 2,6% a mais na sua captação da radiação solar. Este dado mostra os impactos do
sombreamento na produtividade da geração de energia.
Uma análise de investimentos também foi realizada para viabilizar o estudo. Ao utilizar como
base os custos com mão de obra, máquina e insumos o investimento a cada 6 meses seria de R$
3.630,00, um VPL positivo de R$ 13.276,80 e com o Payback de 1 mês.
Em suma, as autoras concluíram que a limpeza da Usina Solar Padre Furusawa traria ganhos a
produção de energia. Sugere-se como continuação deste estudo de caso, a confecção de um
novo estudo que teria por objetivo analisar os melhores períodos para limpeza dos inversores,
baseado na angulação do sol refletida nas estações do ano e coma premissa que a Usina Solar
Padre Furusawa deve estar totalmente limpa nos meses de mais radiação solar do ano.
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ANEXO A – TABELA DE DADOS USINA SUJA 02/07/2020 INVERSOR 15
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

02/07/2020

06:30:00

98,57

60

0,1

kW

02/07/2020

06:45:00

392,31

60

0,39

kW

02/07/2020

07:00:00

2047,14

60

2,05

kW

02/07/2020

07:15:00

2787,59

60

2,79

kW

02/07/2020

07:30:00

4925,56

60

4,93

kW

02/07/2020

07:45:00

5159,31

60

5,16

kW

02/07/2020

08:00:00

6655,67

60

6,66

kW

02/07/2020

08:15:00

17399,33

60

17,4

kW

02/07/2020

08:30:00

30630

60

30,63

kW

02/07/2020

08:45:00

36505,33

60

36,51

kW

02/07/2020

09:00:00

42290,33

60

42,29

kW

02/07/2020

09:15:00

45198,33

60

45,2

kW

02/07/2020

09:30:00

47837,67

60

47,84

kW

02/07/2020

09:45:00

50370,67

60

50,37

kW

02/07/2020

10:00:00

52618

60

52,62

kW

02/07/2020

10:15:00

54181,07

60

54,18

kW

02/07/2020

10:30:00

55241,11

60

55,24

kW

02/07/2020

10:45:00

56164,81

60

56,16

kW

02/07/2020

11:00:00

57043,08

60

57,04

kW

02/07/2020

11:15:00

57623,46

60

57,62

kW

02/07/2020

11:30:00

57909,63

60

57,91

kW

02/07/2020

11:45:00

58358,89

60

58,36

kW

02/07/2020

12:00:00

58782

60

58,78

kW

02/07/2020

12:15:00

58991,38

60

58,99

kW

02/07/2020

12:30:00

58205,17

60

58,21

kW

02/07/2020

12:45:00

57526,07

60

57,53

kW

02/07/2020

13:00:00

56732,59

60

56,73

kW

02/07/2020

13:15:00

55826,3

60

55,83

kW

02/07/2020

13:30:00

54247,67

60

54,25

kW
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02/07/2020

13:45:00

52493,45

60

52,49

kW

02/07/2020

14:00:00

50505

60

50,51

kW

02/07/2020

14:15:00

48354

60

48,35

kW

02/07/2020

14:30:00

45877

60

45,88

kW

02/07/2020

14:45:00

42987

60

42,99

kW

02/07/2020

15:00:00

40002,07

60

40

kW

02/07/2020

15:15:00

36610,67

60

36,61

kW

02/07/2020

15:30:00

32110,67

60

32,11

kW

02/07/2020

15:45:00

13943

60

13,94

kW

02/07/2020

16:00:00

5971,03

60

5,97

kW

02/07/2020

16:15:00

5031,67

60

5,03

kW

02/07/2020

16:30:00

3830,33

60

3,83

kW

02/07/2020

16:45:00

1373,6

60

1,37

kW

02/07/2020

17:00:00

892,08

60

0,89

kW

02/07/2020

17:15:00

418,4

60

0,42

kW

02/07/2020

17:30:00

73,33

60

0,07

kW

TABELA 7 – Inversor 15 usina Suja
Fonte: Autoras, (2021)
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ANEXO B – TABELA DE DADOS USINA LIMPA 22/07/2020 INVERSOR 15
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

22/07/2020

06:30:00

143,64

60

0,14

kW

22/07/2020

06:45:00

648,67

60

0,65

kW

22/07/2020

07:00:00

1293,93

60

1,29

kW

22/07/2020

07:15:00

2451,79

60

2,45

kW

22/07/2020

07:30:00

3961,03

60

3,96

kW

22/07/2020

07:45:00

5601

60

5,6

kW

22/07/2020

08:00:00

17004,67

60

17

kW

22/07/2020

08:15:00

26469

60

26,47

kW

22/07/2020

08:30:00

32621,67

60

32,62

kW

22/07/2020

08:45:00

38887,93

60

38,89

kW

22/07/2020

09:00:00

43487

60

43,49

kW

22/07/2020

09:15:00

46589,33

60

46,59

kW

22/07/2020

09:30:00

49283,33

60

49,28

kW

22/07/2020

09:45:00

51660,33

60

51,66

kW

22/07/2020

10:00:00

53733,1

60

53,73

kW

22/07/2020

10:15:00

55510,34

60

55,51

kW

22/07/2020

10:30:00

56886,9

60

56,89

kW

22/07/2020

10:45:00

58124,44

60

58,12

kW

22/07/2020

11:00:00

58947,41

60

58,95

kW

22/07/2020

11:15:00

59574,44

60

59,57

kW

22/07/2020

11:30:00

60228,21

60

60,23

kW

22/07/2020

11:45:00

60204,14

60

60,2

kW

22/07/2020

12:00:00

60136,43

60

60,14

kW

22/07/2020

12:15:00

60092,41

60

60,09

kW

22/07/2020

12:30:00

59852,07

60

59,85

kW

22/07/2020

12:45:00

59302,41

60

59,3

kW

22/07/2020

13:00:00

57998,15

60

58

kW

22/07/2020

13:15:00

56672,86

60

56,67

kW

22/07/2020

13:30:00

55273,57

60

55,27

kW
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22/07/2020

13:45:00

53992,07

60

53,99

kW

22/07/2020

14:00:00

51920,37

60

51,92

kW

22/07/2020

14:15:00

50047,93

60

50,05

kW

22/07/2020

14:30:00

47175,67

60

47,18

kW

22/07/2020

14:45:00

44541,67

60

44,54

kW

22/07/2020

15:00:00

41533,45

60

41,53

kW

22/07/2020

15:15:00

38168

60

38,17

kW

22/07/2020

15:30:00

34652,33

60

34,65

kW

22/07/2020

15:45:00

30924,33

60

30,92

kW

22/07/2020

16:00:00

22611

60

22,61

kW

22/07/2020

16:15:00

6511,67

60

6,51

kW

22/07/2020

16:30:00

4748,33

60

4,75

kW

22/07/2020

16:45:00

2904,83

60

2,9

kW

22/07/2020

17:00:00

1259,23

60

1,26

kW

22/07/2020

17:15:00

713,6

60

0,71

kW

22/07/2020

17:30:00

188,08

60

0,19

kW

22/07/2020

17:45:00

0

60

0

kW

TABELA 8 – Inversor 15 usina Limpa
Fonte: Autoras, (2021)

54

ANEXO C – TABELA DE DADOS USINA LIMPA 22/07/2021 INVERSOR 5
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

22/07/2021

06:15:00

109,57

60

0,11

kW

22/07/2021

06:30:00

513,75

60

0,51

kW

22/07/2021

06:45:00

1104,62

60

1,1

kW

22/07/2021

07:00:00

1655,38

60

1,66

kW

22/07/2021

07:15:00

2038

60

2,04

kW

22/07/2021

07:30:00

2416

60

2,42

kW

22/07/2021

07:45:00

15996

60

16

kW

22/07/2021

08:00:00

29082

60

29,08

kW

22/07/2021

08:15:00

32972,33

60

32,97

kW

22/07/2021

08:30:00

36553,67

60

36,55

kW

22/07/2021

08:45:00

39646,67

60

39,65

kW

22/07/2021

09:00:00

42521,67

60

42,52

kW

22/07/2021

09:15:00

45249,67

60

45,25

kW

22/07/2021

09:30:00

47512

60

47,51

kW

22/07/2021

09:45:00

49453,1

60

49,45

kW

22/07/2021

10:00:00

50997,33

60

51

kW

22/07/2021

10:15:00

52238,62

60

52,24

kW

22/07/2021

10:30:00

53438,57

60

53,44

kW

22/07/2021

10:45:00

54290

60

54,29

kW

22/07/2021

11:00:00

54992,5

60

54,99

kW

22/07/2021

11:15:00

55414,62

60

55,41

kW

22/07/2021

11:30:00

55787,6

60

55,79

kW

22/07/2021

11:45:00

55713,21

60

55,71

kW

22/07/2021

12:00:00

55638,28

60

55,64

kW

22/07/2021

12:15:00

55268,28

60

55,27

kW

22/07/2021

12:30:00

54672,33

60

54,67

kW

22/07/2021

12:45:00

53825,36

60

53,83

kW

22/07/2021

13:00:00

52876,21

60

52,88

kW

22/07/2021

13:15:00

51270,36

60

51,27

kW
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22/07/2021

13:30:00

49899,66

60

49,9

kW

22/07/2021

13:45:00

48383,45

60

48,38

kW

22/07/2021

14:00:00

46532,76

60

46,53

kW

22/07/2021

14:15:00

43940,67

60

43,94

kW

22/07/2021

14:30:00

41292

60

41,29

kW

22/07/2021

14:45:00

38578,62

60

38,58

kW

22/07/2021

15:00:00

35580,67

60

35,58

kW

22/07/2021

15:15:00

32109,33

60

32,11

kW

22/07/2021

15:30:00

28563,33

60

28,56

kW

22/07/2021

15:45:00

19553,67

60

19,55

kW

22/07/2021

16:00:00

2619,31

60

2,62

kW

22/07/2021

16:15:00

1526,96

60

1,53

kW

22/07/2021

16:30:00

1262,86

60

1,26

kW

22/07/2021

16:45:00

1006,8

60

1,01

kW

22/07/2021

17:00:00

618,4

60

0,62

kW

22/07/2021

17:15:00

163,91

60

0,16

kW

22/07/2021

17:30:00

5

60

0,01

kW

22/07/2021

17:45:00

109,57

60

0,11

kW

TABELA 9 – Inversor 5 sem Sombra
Fonte: Autoras, (2021)
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ANEXO D – TABELA DE DADOS USINA SUJA 22/07/2021 INVERSOR 12
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

22/07/2021

06:30:00

112,63

60

0,11

kW

22/07/2021

06:45:00

476

60

0,48

kW

22/07/2021

07:00:00

1161,43

60

1,16

kW

22/07/2021

07:15:00

1760,37

60

1,76

kW

22/07/2021

07:30:00

2174,8

60

2,17

kW

22/07/2021

07:45:00

2527,31

60

2,53

kW

22/07/2021

08:00:00

13201

60

13,2

kW

22/07/2021

08:15:00

28838,33

60

28,84

kW

22/07/2021

08:30:00

32823

60

32,82

kW

22/07/2021

08:45:00

36259

60

36,26

kW

22/07/2021

09:00:00

39325,33

60

39,33

kW

22/07/2021

09:15:00

42164,33

60

42,16

kW

22/07/2021

09:30:00

44937,59

60

44,94

kW

22/07/2021

09:45:00

47291,67

60

47,29

kW

22/07/2021

10:00:00

49267,67

60

49,27

kW

22/07/2021

10:15:00

50745,33

60

50,75

kW

22/07/2021

10:30:00

52038,57

60

52,04

kW

22/07/2021

10:45:00

53135,71

60

53,14

kW

22/07/2021

11:00:00

54052,14

60

54,05

kW

22/07/2021

11:15:00

54716,92

60

54,72

kW

22/07/2021

11:30:00

55146,92

60

55,15

kW

22/07/2021

11:45:00

55371,85

60

55,37

kW

22/07/2021

12:00:00

55567,24

60

55,57

kW

22/07/2021

12:15:00

55556

60

55,56

kW

22/07/2021

12:30:00

55245,67

60

55,25

kW

22/07/2021

12:45:00

54527,24

60

54,53

kW

22/07/2021

13:00:00

53627,67

60

53,63

kW

22/07/2021

13:15:00

52632,41

60

52,63

kW

22/07/2021

13:30:00

50837,24

60

50,84

kW
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22/07/2021

13:45:00

49572

60

49,57

kW

22/07/2021

14:00:00

47923,45

60

47,92

kW

22/07/2021

14:15:00

46078,97

60

46,08

kW

22/07/2021

14:30:00

43538,33

60

43,54

kW

22/07/2021

14:45:00

38771,67

60

38,77

kW

22/07/2021

15:00:00

34921,33

60

34,92

kW

22/07/2021

15:15:00

30240,34

60

30,24

kW

22/07/2021

15:30:00

27008,33

60

27,01

kW

22/07/2021

15:45:00

22321,33

60

22,32

kW

22/07/2021

16:00:00

14741

60

14,74

kW

22/07/2021

16:15:00

2296,43

60

2,3

kW

22/07/2021

16:30:00

1484,29

60

1,48

kW

22/07/2021

16:45:00

1190,4

60

1,19

kW

22/07/2021

17:00:00

887,5

60

0,89

kW

22/07/2021

17:15:00

530

60

0,53

kW

22/07/2021

17:30:00

139,17

60

0,14

kW

22/07/2021

17:45:00

5

60

0,01

kW

TABELA 10 – Inversor 12 usina Suja
Fonte: Autoras, (2021)
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ANEXO E – TABELA DE DADOS USINA LIMPA 19/08/2021 INVERSOR
Realizada

Data

Hora

Média

Projetada

kW

Unidade

19/08/2021

06:15:00

137,89

60

0,14

kW

19/08/2021

06:30:00

670,67

60

0,67

kW

19/08/2021

06:45:00

1494,14

60

1,49

kW

19/08/2021

07:00:00

2585

60

2,59

kW

19/08/2021

07:15:00

13484

60

13,48

kW

19/08/2021

07:30:00

19715,67

60

19,72

kW

19/08/2021

07:45:00

24535

60

24,54

kW

19/08/2021

08:00:00

29097,67

60

29,1

kW

19/08/2021

08:15:00

33663

60

33,66

kW

19/08/2021

08:30:00

37512,67

60

37,51

kW

19/08/2021

08:45:00

40993,67

60

40,99

kW

19/08/2021

09:00:00

44108

60

44,11

kW

19/08/2021

09:15:00

47044,67

60

47,04

kW

19/08/2021

09:30:00

49655,33

60

49,66

kW

19/08/2021

09:45:00

51983,7

60

51,98

kW

19/08/2021

10:00:00

53838,97

60

53,84

kW

19/08/2021

10:15:00

55399,26

60

55,4

kW

19/08/2021

10:30:00

57106,55

60

57,11

kW

19/08/2021

10:45:00

58529,66

60

58,53

kW

19/08/2021

11:00:00

60068,4

60

60,07

kW

19/08/2021

11:15:00

61051,6

60

61,05

kW

19/08/2021

11:30:00

61347,83

60

61,35

kW

19/08/2021

11:45:00

61430

60

61,43

kW

19/08/2021

12:00:00

61153,21

60

61,15

kW

19/08/2021

12:15:00

61128,28

60

61,13

kW

19/08/2021

12:30:00

60296,9

60

60,3

kW

19/08/2021

12:45:00

59580

60

59,58

kW

19/08/2021

13:00:00

58996,55

60

59

kW

19/08/2021

13:15:00

56983,33

60

56,98

kW

59

19/08/2021

13:30:00

55947,59

60

55,95

kW

19/08/2021

13:45:00

54572,14

60

54,57

kW

19/08/2021

14:00:00

52757,33

60

52,76

kW

19/08/2021

14:15:00

50729,67

60

50,73

kW

19/08/2021

14:30:00

47511,67

60

47,51

kW

19/08/2021

14:45:00

40887,33

60

40,89

kW

19/08/2021

15:00:00

36182

60

36,18

kW

19/08/2021

15:15:00

31727,14

60

31,73

kW

19/08/2021

15:30:00

24778,62

60

24,78

kW

19/08/2021

15:45:00

20104

60

20,1

kW

19/08/2021

16:00:00

15726,07

60

15,73

kW

19/08/2021

16:15:00

11060,67

60

11,06

kW

19/08/2021

16:30:00

8419,63

60

8,42

kW

19/08/2021

16:45:00

4660,33

60

4,66

kW

19/08/2021

17:00:00

1460,71

60

1,46

kW

19/08/2021

17:15:00

1000,69

60

1

kW

19/08/2021

17:30:00

484,14

60

0,48

kW

19/08/2021

17:45:00

96,25

60

0,1

kW

TABELA 11 – Inversor 12 usina Limpa
Fonte: Autoras, (2021)
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ANEXO F – TABELA DE DADOS ANÁLISE DE CAPACIDADE
Realizada

Realizada

Dados

kW

Dados

kW

1

4432,87

48

4799,29

2

872,08

49

4698,9

3

4338,9

50

4773,75

4

4961,24

51

5199,23

5

4837,46

52

5000,7

6

4443,17

53

4618,69

7

4828

54

3932,64

8

5084,72

55

4479,44

9

3184,27

56

4887,71

10

4698,51

57

4332,93

11

5425,39

58

4946,8

12

4984,74

59

5270,34

13

4535,93

60

5929,89

14

4664,21

61

6021,72

15

4858,79

62

5851,22

16

3969,27

63

6003

17

5143,1

64

5850,75

18

5134,74

65

5124,14

19

5139,14

66

4813,18

20

5218,65

67

5100,48

21

5083,04

68

3721,33

22

5141,97

69

1136,92

23

5074,34

70

3866,14

24

5120,87

71

5602,72

25

5062,99

72

5724,16

26

4813,16

73

4829,97

27

3721,25

74

5755,46

28

3550,61

75

5680,4

29

5486,68

76

5431,35

61

30

5296,94

77

4546,83

31

3442,19

78

5701,12

32

5432,08

79

5217,77

33

5425,17

80

4777,01

34

5080,66

81

3708,18

35

5399,5

82

2678,85

36

5121,92

83

3746,34

37

5253,75

84

5251,62

38

784,24

85

5006,05

39

5426,05

86

3876,13

40

5151,02

87

1208,83

41

5168,66

88

4775,37

42

4815,4

89

4001,32

43

5129,4

90

5311,16

44

3252,97

91

4646,67

45

5454,03

92

5653,37

46

2249,21

93

4723,48

47

4355,59

TABELA 12 – Análise de Capacidade
Fonte: Autoras, (2021)
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RESUMO
Os obstáculos das indústrias aumentam gradativamente devido à globalização. No caso das
empresas automotivas, elas se encontram cada vez mais sujeitas às intervenções dos seus
clientes em relação à qualidade, prazos e custos dos produtos. Dessa maneira, fica explícita a
necessidade das empresas buscarem novas táticas, a fim de melhorar os seus processos,
aumentando a produtividade e reduzindo os desperdícios. Esse estudo de caso apresentou a
aplicação da metodologia gerencial Seis Sigma, alinhada ao método DMAIC, o qual se refere
a um ciclo que possui passos bem definidos para alcançar a resolução estruturada de problemas
com ênfase na melhoria contínua. Dividindo-se em 5 passos: Definir, Medir, Analisar, Melhorar
e Controlar, o DMAIC indica o que atingir em cada etapa do projeto, utilizando ferramentas
gráficas e analíticas que auxiliam na tomada de decisão. Como frutos das análises realizadas ao
longo desse projeto, foram propostas sugestões de melhorias no processo de injeção plástica,
com o objetivo de reduzir o desperdício de borra da máquina com maior incidência para 3%
conforme meta estipulada pela empresa, no intuito de impactar diretamente na sua lucratividade
e produtividade.
Palavras-chave: Seis Sigma. DMAIC. Redução de Desperdícios. Injeção Plástica.

ABSTRACT
Industry barriers gradually increase due to globalization. In the case of automotive companies,
they are increasingly subject to their customers' interventions in relation to product quality,
deadlines and costs. Thus, the need for companies to seek new tactics in order to improve their
processes, increasing productivity and reducing waste becomes clear. This case study presented
the application of the Six Sigma management methodology, aligned with the DMAIC method,
which refers to a cycle that has well-defined steps to achieve structured problem solving with
an emphasis on continuous improvement. Dividing into 5 steps: Define, Measure, Analyze,
Improve and Control, DMAIC indicates what to achieve at each stage of the project, using
graphic and analytical tools that help in decision making. As a result of the analyzes carried out
throughout this project, suggestions for improvements in the plastic injection process were
proposed, with the objective of reducing the waste of sludge from the machine with a higher
incidence to 3%, according to the goal stipulated by the company, in order to directly impact
the its profitability and productivity.
Keywords: Six Sigma. DMAIC. Waste Reduction. Plastic Injection.
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1 INTRODUÇÃO

Com o aumento no preço dos insumos e a falta de componentes nacionais e importados em
razão da pandemia, a qual se instaurou desde o primeiro trimestre de 2020, as empresas do ramo
automotivo enfrentaram um grande desafio de estabilidade no mercado mundial. Logo, o
processo de injeção plástica, que utiliza o polímero como principal matéria-prima, encontrouse em readaptação, devido à escassez de materiais derivados do petróleo.

A instabilidade política e econômica da contemporaneidade ocasionou um impacto negativo na
disponibilidade de insumos e, consequentemente dificultou as empresas em se manterem
competitivas, então, fez-se necessário a implementação de métodos no intuito de melhorar o
processo, reduzindo custos e desperdícios (EVANGELISTA et al., 2018). Para isso, há várias
metodologias que possuem o objetivo de detectar e avaliar problemas, possuindo uma
abordagem baseada na melhoria de processo, como o ciclo DMAIC.

O DMAIC, método de aplicação do Six Sigma, tem o propósito de executar melhorias nos
processos existentes. Tal metodologia visa o aperfeiçoamento por meio da escolha correta dos
processos a serem melhorados e do treinamento das pessoas envolvidas na operação, a fim de
alcançar os resultados (ALVES et al., 2016). Esse método é estruturado, baseando-se em 5
fases, sendo: Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar.

Mediante o exposto, fica evidente a importância da aplicação de ferramentas e conceitos que
auxiliem nas melhorias de processos. Sendo assim, este trabalho apresentou um estudo de caso,
realizado em uma empresa do ramo automotivo situada no Sul de Minas Gerais, com o intuito
de propor melhorias para reduzir o desperdício de borra, que é um resíduo plástico decorrente
do processo de injeção.

2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

O objetivo geral deste estudo de caso é examinar o processo de injeção plástica, a fim de
identificar melhorias, visando a redução de custos.
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Os objetivos específicos são:
a) mapear o processo;
b) alavancar sugestões de melhorias;
c) reduzir o desperdício de borra.

3 JUSTIFICATIVA

A escassez de matéria-prima proveniente da pandemia de 2020 impactou toda a cadeia de
suprimentos fazendo com que as organizações se desdobrassem para atender a demanda e a
qualidade exigida por seus clientes. Os polímeros são materiais nobres no processo de injeção
plástica e estavam em falta no mercado. Isto posto, a perda dessa matéria-prima é prejudicial à
saúde financeira da organização em estudo, portanto tais desperdícios devem ser mitigados.

No período de janeiro a setembro de 2021 houve um desperdício de aproximadamente 1,2
milhão de reais com borra no processo de injeção plástica na empresa em estudo, o qual
representou 38% do custo total referente ao scrap, justificando a relevância do tema.

Ademais, as montadoras, cliente final da empresa estudada, por terem várias opções de
fornecedores e alto poder de mercado, estão cada vez mais exigentes em relação à qualidade,
preço e velocidade de entrega. É por esta razão que este trabalho visou examinar o processo de
injeção plástica, com vista à redução de custos e, consequentemente, tornar a organização mais
competitiva.

4 OBJETO DE ESTUDO

A empresa em estudo atua há mais de 60 anos no ramo automotivo, possuindo 5 unidades e por
mais de 26 anos inaugurou sua planta na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, onde foi
executado este trabalho. Tal empresa contém um portfólio amplo de espelhos retrovisores, além
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de sistemas de câmeras inteligentes que monitoram, diretamente ou indiretamente, todo o
entorno do veículo.

Dentre os processos para obtenção do produto final, podemos citar o processo de injeção
plástica que ocorre na unidade de Santa Rita do Sapucaí, o qual consiste na fundição do
polímero e, posteriormente, a sua moldagem de acordo com a finalidade da peça. Esse processo
envolve as seguintes etapas: aquecimento da matéria-prima, injeção no molde e o resfriamento.
Cada peça a ser moldada, passa pelo ciclo completo: fechar o molde, injetar o material fundido,
recalcar, resfriar, abrir o molde e extrair a peça. E a proposta desse estudo foi analisar o processo
em questão.

Os principais polímeros utilizados no processo de injeção plástica na unidade de Santa Rita do
Sapucaí são: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA),
Polipropileno (PP), Poliacetal (POM), Polietileno de baixa densidade (PEBD) e Poliamida
(PA). Por meio desses polímeros são fabricados componentes que compõem o retrovisor. Na
Figura 1 consta alguns exemplos, tais como:
a) chassi;
b) base;
c) cobertura;
d) corpo.

FIGURA 1 - Componentes injetados
FONTE: Elaborado pelas autoras (2021)
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A empresa examinada procura continuamente se desenvolver com estrutura moderna, mão de
obra qualificada e padrões de manufatura mundial, a fim de garantir os melhores resultados aos
seus clientes. Ademais, aplica na sua rotina os conceitos de responsabilidade no trânsito,
engajando-se na busca de garantir mais segurança aos motoristas.

A missão principal da empresa objeto de estudo é transformar o trânsito, juntamente com o ato
de dirigir, muito mais confortáveis e seguros, por meio da criação e fabricação consciente de
soluções para retrovisão. A visão é continuar sendo referência em toda a América Latina pela
qualidade, inovação e funcionalidade dos seus produtos, agregando valor aos seus clientes,
colaboradores e sociedade.

5 REFERENCIAL TEÓRICO
5.1 PROCESSO

Processo se refere a um conjunto de atividades que iniciam com uma ou mais entradas no intuito
de proporcionar, na saída, valor ao cliente. É importante ressaltar que o termo cliente pode
abranger desde as pessoas que executam alguma tarefa no processo da organização até aqueles
que realmente recebem os resultados (CARROLL, 2013). Na Figura 2 consta uma
representação do fluxo de um processo.

FIGURA 2 - Fluxo de um processo
FONTE: Adaptado de Montgomery e Runger (2012)

De forma sucinta, pode-se definir processo como um conjunto de etapas, as quais tem como
objetivo gerar um determinado efeito, denominando-se o produto do processo. Por conta da sua
complexidade, convém dividir um processo em uma família de causas: insumos, equipamentos,
informações sobre o processo, condições ambientais, pessoas e métodos (WERKEMA, 2013).
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Ter perspectiva de processos significa conhecer todos os processos individuais das empresas.
Ademais, os processos também concebem produtos e serviços, contudo em menor escala, os
quais são considerados componentes das operações. Os processos são exibidos de acordo com
a definição imposta pela empresa, em que seus limites podem ser planejados conforme
apropriado. Em alguns casos é necessário remodelar drasticamente a forma como os processos
são arranjados, a fim de cumprir as necessidades do cliente (SLACK et al., 2013).

5.1.1 Processo de Injeção Plástica

Segundo Groover (2013), o processo de moldagem por injeção é o mais utilizado para
termoplásticos. Neste processo um polímero é altamente aquecido e pressionado para fluir sob
alta pressão na cavidade do molde, onde, posteriormentem irá se solidificar. Tal ciclo de
produção, normalmente, dura na faixa de dez a trinta segundos, embora hajam ciclos de um
minuto em caso de peças grandes. De acordo com Bryce (1996), durante o processo de injeção
plástica, as moléculas do polímero são ligadas durante a polimerização, formando assim
cadeias. Para esse processo é importante analisar três características do material: calor, pressão
e resfriamento.

Para fabricar uma peça injetada é necessário que as propriedades do material sejam em função
dos parâmetros de processamento da máquina e todas suas variáveis, além do tipo de molde.
Cada máquina tem limites diferentes de pressão para o fechamento do molde, pressões impostas
pelo pistão sobre o material fundido, torque para executar o giro da rosca, entre outras
diferenças (MANRICH, 2005).

O material polimérico a ser processado apresenta características particulares, as quais podem
variar de acordo com o lote, fornecedor ou modificações provocadas por aditivação ou
contaminação. Já o molde pode ser projetado exclusivamente para um tipo de material ou
máquina injetora. Dependendo do molde, pode-se criar peças com propriedades diferenciadas.
As propriedades do produto final sofrem alterações devido à interferência dos parâmetros de
injeção a seguir: dosagem de material, homogeneidade e temperatura do material fundido,
contrapressão da rosca ao decorrer da plastificação da massa polimérica, velocidade de injeção,
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tempo e pressão de recalque, pressão de pressurização, temperatura do molde e a uniformidade
da temperatura do fluido refrigerante do molde, tempo de resfriamento do molde e o tratamento
do produto fora do molde (MANRICH, 2005).

A primeira etapa que acontece com o plástico durante o processo de injeção é a aplicação de
calor sobre ele, a fim de iniciar o movimento das moléculas. Conforme o calor é aplicado, as
moléculas começam a se mover, significando que o plástico está derretendo. Posteriormente,
aplica-se pressão no material fundido, para injetá-lo ao molde. Essa pressão alinha as cadeias
moleculares, direcionando-as para serem empurradas através do caminho do fluxo para as
cavidades do molde. A pressão é mantida contra as moléculas nas cavidades enquanto a
temperatura do plástico é reduzida. Por fim, o processo de resfriamento inicia assim que o
plástico fundido é injetado ao molde (BRYCE, 1996).

Ademais, os canais de resfriamento do molde possuem um refrigerante (geralmente água) o
qual circula pelo molde, retirando o calor trazido pelo material fundido. À medida que o calor
é retirado, o plástico começa a resfriar e gradativamente atinge uma temperatura em que o
movimento molecular para. Então, isso significa que o plástico mudou do estado fluido para
um estado sólido, garantindo que o produto moldado é rígido o suficiente para ser removido do
molde (BRYCE, 1996). Na Figura 3, há um exemplo de máquina injetora.

FIGURA 3 - Máquina injetora
FONTE: Adaptado de Groover (2013, p.317)
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5.2 GESTÃO DE PROCESSOS

A gestão de processos é uma maneira de reduzir o tempo gasto entre a identificação do problema
de desempenho e a implementação das soluções essenciais. Todavia, para reduzir esse tempo é
necessário que as ações de análise e modelagem de processos estejam estruturadas, facilitando
que os processos sejam diagnosticados com rapidez e as soluções identificadas facilmente,
permitindo assim, implantações com menor intervalo de tempo e custos possíveis (PAIM et al.,
2009).

O gerenciamento de operações/processos pode tanto melhorar, quanto quebrar uma empresa.
Os processos e as operações, quando bem gerenciados, contribuem para o resultado estratégico
da empresa de quatro maneiras: receita, investimento, capacidade e custo (SLACK et al., 2013).

Nesse sentido, é importante garantir a melhoria contínua dos processos. Entretanto, é inviável
tentar analisar todos os processos existentes em uma empresa. Logo, faz-se necessário
identificar quais são os processos que justificam a existência na empresa analisada e quais são
os processos que os suportam (ARAUJO; GARCIA; MARTINES, 2017).

5.3 DMAIC

A estrutura do Lean Seis Sigma baseia-se na formação de equipes, a fim de executar projetos
que colaborem para o atingimento das metas estratégicas estabelecidas pela empresa, onde o
desenvolvimento desses projetos é feito baseado em um método chamado DMAIC
(WERKEMA, 2013). A Figura 4 apresenta o ciclo desse método.
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FIGURA 4 - Ciclo DMAIC
FONTE: Werkema (2013, p.89)

O DMAIC se trata de um fluxo de atividades que possui a finalidade de descobrir o desejo do
cliente, examinar estaticamente as atividades atuais, analisar suas descobertas para,
posteriormente, sugerir e implantar melhorias no processo através de comprovações estatísticas
e por fim, controlar para garantir o sucesso a longo prazo (CARROLL, 2013). De acordo com
Marshall Junior et al. (2010), o DMAIC apresenta as seguintes etapas:
a) define (definir): definir com exatidão o escopo do projeto;
b) measure (medir): determinar o foco do problema, através de indicadores apropriados;
c) analyze (analisar): estabelecer as causas do problema;
d) improve (melhorar): sugerir, verificar e implementar melhorias para cada problema
prioritário;
e) control (controlar): assegurar que o alcance da meta permaneça a longo prazo.

5.4 PROJECT CHARTER

Segundo Werkema (2013), o project charter se refere a um documento que atua como contrato
vigente entre a equipe que conduz o projeto e os gestores da empresa tendo como objetivo:
a) expor minuciosamente as expectativas com a equipe;
b) garantir que a equipe está alinhada em relação aos objetivos primordiais da empresa;
c) formalizar a transição do projeto do Champions à equipe;
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d) sustentar a equipe para seguir o escopo estabelecido do projeto.
O project charter contempla muitas informações importantes, portanto é fundamental rever o
regulamento ao iniciar cada nova fase do projeto, no intuito de manter o foco e compreender as
necessidades visando alcançar o sucesso (CARROLL, 2013).

Essa ferramenta documenta as atividades que devem ser realizadas, os respectivos responsáveis
e os prazos a serem cumpridos. Entretanto, caso haja uma demanda imprevista, a qual não
estava descrita no escopo original, é necessário documentar, a fim de respaldar a equipe de um
possível atraso ou gasto excessivo de verba (ALLEN, 2019). O Quadro 1 apresenta um exemplo
da aplicação do project charter.
Redução das perdas de produção por parada de linha na Fábrica I.
- Descrição do problema
Na Fábrica I, as paradas de linha são apontadas pela área de manufatura como um dos maiores problemas na rotina
de trabalho, invalidando o planejamento para as operações diárias.
No ano 2011, o valor médio mensal das perdas de produção decorrentes das paradas de linha foi muito alto e, além
disso, o problema vem apresentando uma tendência crescente.
As principais perdas econômicas resultantes do problema em 2011 foram as perdas de faturamento por produtos não
entregues aos clientes no prazo previsto (R$1.100.000,00) e os gastos com horas extras, transporte e alimentação dos
funcionários para recuperação da produção (R$335.000,00).
- Definição da meta
Reduzir em 50% as perdas de produção por parada de linha na Fábrica I, até 30/12/2012.
- Avaliação do histórico do problema
Anexo I.
- Restrições e suposições
Os membros da equipe de trabalho deverão dedicar 50% de seu tempo ao desenvolvimento do projeto.
Será necessário o suporte de um especialista do departamento de manutenção.
Os gastos do projeto deverão ser debitados do centro de custo 01/PCP20, após autorização do Champion (de
acordo com o procedimento WIZ).
- Equipe de trabalho
Membros da equipe: Axel Mahayana (Black Belt - líder da equipe, Denise Sampaio (montagem), Marlon Oliveira
(engenharia industrial), Sandra Barbosa (PCP) e Arthur Santos (manutenção).
Champion: Otávio Cerqueira (gerente da Fábrica I).
Especialistas para suporte técnico: Marcos Siqueira (manutenção) e Victoria Ryan (controladoria).
- Responsabilidades dos membros e logística da equipe
Anexo II.
- Cronograma preliminar
Define: 28/02/212
Measure: 15/04/2012
Analyze: 30/06/2012
Improve: 30/08/2012
Control: 30/12/2012

QUADRO 1 - Project Charter
FONTE: Adaptado de Werkema (2013, p.106)
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5.5 MAPA DE PROCESSO

Uma etapa essencial para o entendimento dos processos é a criação de mapas de processos. Eles
usualmente contêm informações complementares sobre suas etapas, englobando entradas e
saídas, tipos de defeitos que podem acontecer, probabilidade de defeitos, tempo de ciclo e
preparação, estoque e custos (KUBIAK; BENBOW, 2009).

O mapa de processo é capaz de evidenciar processos desnecessariamente complexos, pois eles
permitem realizar comparações e assim verificar etapas não relevantes, sendo possível
simplificar e solucionar problemas (CARROLL, 2013).

O BPMN é uma notação baseada em fluxograma para definir processos de negócios,
abrangendo desde os modelos mais simples até os modelos mais complexos e sofisticados sendo
necessários para apoiar a execução do processo (MIERS; WHITE, 2008). Na Figura 5, consta
um exemplo de mapa de processo com linguagem BPMN.

FIGURA 5 - Mapa de Processo
FONTE: Adaptado de Miers e White (2008, p.20)

5.6 DIAGRAMA DE PARETO

Os gráficos de Pareto se baseiam na Lei de Pareto, a qual foi imposta pelo economista italiano
Wilfredo Pareto, em que 20% das causas correspondem por 80% dos defeitos, então, deve-se
priorizá-los. Na maioria dos gráficos de Pareto há uma linha acumulativa somando até os 100%
(CARROLL, 2013).

O diagrama de Pareto evidencia a distribuição das perdas, atendendo a ordem de frequência.
Isto posto, primeiramente o analista pode estudar as perdas ocorridas com maior frequência. Ou
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seja, o diagrama de Pareto impõe as prioridades, estabelecendo a ordem em que as perdas do
processo devem ser sanadas (VIEIRA, 2012).

Segundo Allen (2019), esse método aplica uma tabulação simples das classes de não
conformidades que provém de um sistema de produção. Logo, é importante para definição do
projeto, pois constitui uma forma baseada em dados no intuito de classificar as características
de qualidade, juntamente com seus subsistemas, que estão relacionados aos problemas de
qualidade. Na Figura 6 consta um exemplo do diagrama de Pareto.

FIGURA 6 - Diagrama de Pareto
FONTE: Marshall Junior et al. (2010)

5.7 CARTA DE CONTROLE

A carta de controle, também conhecida por gráfico de controle é utilizada para acompanhar a
variabilidade de um processo ao decorrer do tempo. Além disso, identifica suas causas comuns,
as quais se referem ao funcionamento do próprio sistema e as causas especiais, que refletem
ocorrências fora dos limites de controle (MARSHALL JUNIOR et al., 2010).

É necessário que a característica de qualidade de interesse X seja uma grandeza mensurável.
Além disso, o monitoramento é realizado a partir da análise periódica de amostras (COSTA;
EPPRECHT; CARPINETTI, 2005).

Segundo Vieira (2012), esse gráfico contém 3 linhas paralelas, sendo:
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a) central: representa o valor médio da característica de qualidade do processo analisado;
b) superior: trata-se do limite superior de controle (LSC);
c) inferior: é o limite inferior de controle (LIC).
Os pontos que existem na Figura 7 representam as amostras coletadas em momentos distintos
e com os segmentos de reta marcando a média. Com o limite superior e o limite inferior é
possível analisar o comportamento do processo e a sua tendência. Ademais, uma operação é
considerada sob controle quando a característica de qualidade avaliada varia dentro dos limites
de controle definidos, caso contrário, o processo deve ser monitorado, a fim de identificar e
corrigir as causas especiais responsáveis pela variação (VIEIRA, 2012).

FIGURA 7 - Gráfico de controle
FONTE: Vieira (2012)

5.8 ANÁLISE DE CAPACIDADE

A capacidade do processo é estabelecida como a variabilidade intrínseca de uma característica
de um determinado produto. Ela simboliza o desempenho do processo ao decorrer de um
intervalo de operações estáveis. Outrossim, a simbologia da capacidade do processo é
representada por 6σˆ, em que σˆ se trata do desvio padrão da população estimado a partir da
amostra coletada do processo que está sob controle estatístico. Usualmente, σˆ é apresentado
como σ na maior parte das equações de capacidade de processo (KUBIAK; BENBOW, 2009).
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Os índices de capacidade têm como finalidade processar as informações de maneira que seja
possível analisar se o processo é capaz de resultar produtos que atendam todas as especificações
impostas pelos clientes internos e externos (WERKEMA, 2013).

Primeiramente, para realizar a análise de capacidade é necessário verificar a estabilidade do
processo e certificar que o processo está sob controle estatístico. Essa análise pode ser realizada
através de gráficos de controle. Caso o processo esteja fora de controle, deve-se verificar e
eliminar a variação de causas especiais. Posteriormente, é preciso examinar se os dados são
normalmente distribuídos, para isso, pode-se realizar um teste de normalidade de AndersonDarling (KUBIAK; BENBOW, 2009).

De acordo com Kubiak e Benbow (2009), o índice de capacidade do processo se trata de um
número adimensional. Tal índice realiza a comparação da variabilidade de uma característica
com os limites da especificação. Sendo assim, segundo Carroll (2013), é necessário avaliar o
limite superior e o limite inferior de especificação determinados pelas partes interessadas. O
cálculo da análise de capacidade pode ser representado pelo valor de Z, onde Z representa o
número de desvios padrão que estão entre a média e o limite de especificação mais próximo à
média. Desse modo, é possível definir a capacidade Sigma do processo.

5.8.1 Z (Z-Score)

O Z-Score se trata de uma maneira de modificar qualquer distribuição normal para uma
distribuição normal padrão, a qual possui uma média no valor de 0 e um desvio padrão
equivalente a 1. Com essa modificação é possível comparar dois processos completamente
distintos em uma escala comum das unidades de desvio padrão (CARROLL, 2013). A Figura
8 apresenta o gráfico de Z-Score.
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FIGURA 8 - Gráfico de Z-Score

FONTE: Carroll (2013, p.165)

5.8.2 Z-Bench

Segundo Carroll (2013), a capacidade do processo é facilmente calculada utilizando o Z-Bench.
Para realizar o cálculo da probabilidade total, soma-se os índices

com

. Onde, usa-se

para descobrir probabilidade de defeito que acontecem abaixo do limite inferior de
especificação (LSL) e

para achar a probabilidade defeito ocorrendo acima do limite

superior de especificação (USL). Ambos os valores são encontrados na tabela de Z.

Conforme Carroll (2013), a equação 1 apresenta o Z-Score para o LSL, já a equação 2 expõe o
Z-Score para o USL. Onde, é a média da amostra, s representa o desvio padrão amostral, P(d)
a probabilidade de suceder um defeito e P(d)Total é o somatório das probabilidades de um defeito
que estão abaixo do limite inferior de especificação (LSL) e acima do limite superior de
especificação (USL). Outrossim, a equação 3 demonstra a probabilidade total de ocorrência de
um defeito.

𝑍𝐿𝑆𝐿 =

𝑥̅ − 𝐿𝑆𝐿
, torna-se 𝑃(𝑑)𝐿𝑆𝐿 (1)
𝑠

𝑍𝑈𝑆𝐿 =

𝑥̅ − 𝑈𝑆𝐿
, torna-se 𝑃(𝑑)𝑈𝑆𝐿 (2)
𝑠

𝑃(𝑑) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃(𝑑)𝐿𝑆𝐿 + 𝑃(𝑑)𝑈𝑆𝐿 (3)
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Finalmente, utilizando a tabela Z (conforme Figura 9), localiza-se o valor Z correspondente à
probabilidade total de defeito. É importante ressaltar que este valor Z é Z-Bench, o qual indica
a capacidade do processo demonstrada como um Z-Score. Neste exemplo, nota-se que um ZScore de 0,34 corresponde a 0,1331 ou 13,31% de probabilidade. Já um Z-Score de 1,17
corresponde a 0,379 ou uma probabilidade de 37,9% (CARROLL, 2013).

FIGURA 9 - Exemplo da aplicação da tabela Z
FONTE: Carroll (2013, p.168)

A Figura 10 demonstra um processo que não está dentro do centro desejado. Nota-se que ele
apresenta os limites inferior (LSL) e superior (USL) de especificação e, por fim, a letra T que
simboliza o alvo do processo. Nesse ínterim, a melhoria de processo é determinada pela
distância entre os limites de especificação desejados e a média atual, a qual evidencia o cenário
presente (CARROLL, 2013).

FIGURA 10 - Cálculo da probabilidade de defeitos através do Z-Bench
FONTE: Carroll (2013, p.166)

5.9 BRAINSTORMING

Brainstorming, também conhecido como “Tempestade de Ideias”, é uma técnica que requer a
participação de todos os envolvidos, contribuindo com ideias de melhorias ou soluções sobre o
assunto abordado. Seu objetivo é alcançar sugestões que, provavelmente, não surgiriam sem a
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opinião individual de cada integrante (BOND; BUSSE; PUSTILNICK, 2012). De acordo com
Allen (2019), o Brainstorming é uma atividade cujo participantes propõem soluções criativas
de um problema. Logo, deve-se criar um ambiente de apoio sem críticas as ideias propostas.

Recomenda-se que os grupos para o Brainstorming tenham entre cinco e doze pessoas e que
elas sejam voluntárias, além disso as regras precisam estar claras e um prazo deve ser
determinado. Facilitadores têm de ser utilizados para direcionar os grupos (MARSHALL
JUNIOR et al., 2013).

5.10 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Criado pelo Kaoru Ishikawa, consultor japonês e analista de processos industriais, o Diagrama
de Ishikawa é uma ferramenta que auxilia na estruturação da análise de uma causa especial.
Segundo Carroll (2013), o valor desse diagrama é ajudar as equipes a aplicar o Brainstorming,
encontrando causas potenciais de defeitos, apresentando os fatores básicos que podem
influenciar na saída do processo, além de fornecer a capacidade de detalhar fatores específicos.

O diagrama de Ishikawa é intitulado como diagrama de causa e efeito e diagrama de espinha de
peixe, é utilizado nos processos para identificar a causa raiz de um problema. Considerando que
a maior parte dos problemas possuem relação com os 6 Ms: materiais, mão de obra, método,
máquina, medição e meio ambiente (LÉLIS, 2018).

Para realizar a aplicação do diagrama é necessário definir o problema que será averiguado,
posteriormente, deve-se desenhar um diagrama em forma de espinha de peixe e inserir na parte
que representa a cabeça do peixe o efeito e em suas espinhas as possíveis causas (BOND;
BUSSE; PUSTILNICK, 2012). A Figura 11 apresenta um exemplo do Diagrama de Ishikawa.

26

FIGURA 11 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Adaptado de Werkema (2013, p.50)

5.11 5W2H

Segundo Voehl et al. (2014), o 5W2H se trata de uma abordagem estruturada, a qual investiga
e determina um problema a partir de algumas perguntas específicas. De acordo com Werkema
(2013), os 5Ws e 2Hs significam:
a)

what (o que será executado?);

b) when (quando será executado?);
c)

who (quem executará?);

d) where (onde será executado?);
e)

why (por que será executado?);

f)

how (como será executado?);

g) how much (quanto custará o que será executado?).
Esta ferramenta é aplicada sobretudo na padronização e mapeamento de processos, na
construção de planos de ação e na implantação de procedimentos relacionados a indicadores.
Refere-se a uma ferramenta gerencial de fácil entendimento a partir da determinação de prazos,
responsabilidades, objetivos, métodos e recursos associados (MARSHALL JUNIOR et al.,
2010).
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6 METODOLOGIA

O presente trabalho é de natureza aplicada. De acordo com Kauark, Manhães e Medeiros
(2010), a pesquisa aplicada tem como objetivo resultar conhecimentos para aplicação prática,
destinada à solução de problemas específicos. Além disso, tem abordagem quantitativa que,
segundo Pereira et al. (2018), trata-se da coleta de dados numéricos através de medições de
grandezas e, por meio da metrologia, obtém-se números com as devidas unidades e,
posteriormente, esses conjuntos de dados são analisados a partir de técnicas matemáticas.

O objetivo dessa pesquisa é descritivo. De acordo com Yin (2001), a análise de evidências de
um caso descritivo a partir de diversas perspectivas aumenta as possibilidades do estudo de caso
ser exemplar, evitando o surgimento de dúvidas. O Quadro 2, evidencia a aplicação de seis
estruturas com propósitos diferentes dos estudos de casos.
Propósito do estudo de caso
(caso único ou casos múltiplos)

Tipo de estrutura

1. Analítica linear
2. Comparativa
3. Cronológica
4. Construção da teoria
5. De "incerteza"
6. Não sequencial

Explanatório

Descritivo

Exploratório

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

QUADRO 2 - Estruturas dos Estudos de Caso
FONTE: Adaptado de Yin (2021, p.171)

O método utilizado é o estudo de caso, pois objetiva o conhecimento aprofundado sobre o
processo de injeção plástica. Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010), o principal aspecto
dessa metodologia é o envolvimento do estudo exaustivo de somente um ou poucos objetos, no
intuito de permitir o seu conhecimento amplo e detalhado.

Todo método de pesquisa constitui em uma ou mais técnicas, as quais estão relacionadas com
a parte prática da pesquisa, ou seja, a coleta de dados (PEREIRA et al., 2018). Neste estudo de
caso a coleta de dados foi desenvolvida a partir da técnica de levantamento estatístico.
Executou-se os conceitos da metodologia DMAIC no processo escolhido, mapeando o estado

28

atual, a fim de identificar oportunidades de melhorias. Abaixo se encontram as ferramentas que
foram aplicadas em cada etapa da metodologia DMAIC:
a)

definir: project charter e mapa de processo;

b) medir: diagrama de Pareto, carta de controle e análise de capacidade;
c)

analisar: brainstorming e diagrama de Ishikawa;

d) implementar: 5W1H.
7 DESENVOLVIMENTO
7.1 COLETA DE DADOS

A empresa estudada disponibilizou várias bases de dados referente ao período de janeiro a
setembro de 2021. A primeira tabela se trata do apontamento de borra, onde há 12846 linhas
contendo as seguintes informações: período, descrição do defeito, código do produto, descrição
do produto, quantidade de scrap (Kg), data, turno, código da máquina e custo do scrap.

Também foram concedidos os relatórios mensais gerados pelo EGA que é um sistema de
gerenciamento de produção incluindo as seguintes informações: código da máquina, data,
turno, código do produto, descrição do produto, descrição do molde, operador e quantidade de
peças produzidas.

Além disso, foi disponibilizado uma terceira tabela de Bill of Materials (BOM) de todos os
produtos fabricados pelo setor de injeção plástica, onde constam as informações: produto pai,
produto filho e quantidade unitária.

Como o projeto visou a redução do percentual de perda e a empresa estudada não possuía um
documento de controle de ordem de produção que vinculasse a informação de quantidade
produzida com a quantidade de borra gerada, foi necessário coletar os dados de peças
produzidas de julho a setembro de 2021 e os dados de Bill of Materials (BOM) de todos os
componentes injetados nesse período. Pois, com as informações do BOM foi possível calcular
a quantidade, em quilograma, de matéria-prima gasta de acordo com a quantidade de peça
produzida (Apêndice A).
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7.1.1 Definir

Nessa primeira etapa do ciclo DMAIC, desenvolveu-se um project charter no intuito de definir
o escopo do projeto, contemplando as áreas envolvidas e os devidos responsáveis, apresentados
no Apêndice B. Posteriormente, elaborou-se o mapa de processo, conforme Figura 12.

FIGURA 12 - Mapa do processo de injeção plástica
FONTE: Elaborado pelas autoras
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O setor de Planejamento recebe a solicitação do cliente e, a partir da demanda, gera o plano
mestre. Após confirmar com o Almoxarifado que os recursos necessários estão disponíveis é
gerada a ordem de produção e, em seguida, cria-se a requisição de materiais.

O Almoxarifado separa os materiais solicitados na ordem de produção e entrega para o
abastecedor de matéria-prima. Na produção, o abastecedor 1 alimenta os silos com a matériaprima, aquecendo-a.

O trocador seleciona o molde ideal e o aquece. Posteriormente, o trocador insere o molde na
máquina injetora, liberando para o programador configurar a máquina conforme ficha técnica
e assim, iniciar a produção. Em seguida, inspeciona-se as peças injetadas e, caso necessário,
aponta-se os defeitos no cartão de scrap e borra. Por fim, embala-se as peças produzidas e o
abastecedor 2 as armazenam no estoque entre processos.

7.1.2 Medir

Com base no relatório de scrap disponibilizado pela empresa no período de janeiro a setembro
de 2021 foram produzidos aproximadamente 65.350 quilogramas de borra, o qual representa
R$1.234.834,74 dos gastos da empresa. Inicialmente, verificou-se os dados de julho a setembro
de 2021 desse relatório para limitar o escopo do projeto.

Desse modo, criou-se o primeiro gráfico de Pareto por turno (Figura 13), o qual revelou que o
primeiro turno é o que possuía maior incidência de geração de borra, sendo assim, o alvo do
estudo.
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FIGURA 13 - Gráfico de Pareto quantidade de borra por turno
FONTE: Elaborado pelas autoras

Posteriormente, através do segundo diagrama de Pareto (Figura 14), averiguou-se qual máquina
era responsável pela produção da maior quantidade de borra no primeiro turno.

FIGURA 14 - Gráfico de Pareto quantidade de borra do primeiro turno por máquina
FONTE: Elaborado pelas autoras
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Notou-se que a máquina com maior índice era a I532. Contudo, ela foi realocada para outra
unidade, o que inviabilizaria o estudo desse projeto. Dessa maneira, a máquina escolhida foi a
I654.

Na Figura 15, verificou-se o índice de ocorrência das matérias-primas utilizadas na máquina
I654, a fim de analisar qual matéria-prima possuía mais amostras dentro do período estudado.

FIGURA 15 - Gráfico de Pareto ocorrência de matéria-prima
FONTE: Elaborado pelas autoras

Logo, evidenciou-se que a matéria-prima PY945 era a mais utilizada nessa máquina comparada
as demais. Portanto, essa foi a matéria-prima alvo do estudo. Em seguida, elaborou-se uma carta
de controle I-AM referente aos dados de julho a setembro de 2021 para averiguar a estabilidade
do processo (Figura 16).

33

FIGURA 16 - Carta I-AM do percentual de borra com causas especiais
FONTE: Elaborado pelas autoras

Notou-se que o processo não era estável, visto que tanto na carta para valores individuais quanto
na carta de amplitude móvel houve falhas nos testes. Ou seja, houve pontos fora dos limites de
controle e houve presença de variação de causa especial, como try-out.

Na carta para valores individuais ocorreram as seguintes falhas: teste 1 onde os pontos 24, 37 e
38 ultrapassaram os limites superior de controle, teste 5 dois de três pontos com mais de dois
desvios padrão da linha central o teste falhou nos pontos 25 e 38, também houve falha no teste
2, onde há 9 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central, entretanto essa falha pode
indicar um alerta de diminuição na média do processo, evidenciando melhora, já que a média
do percentual de borra estava em 11,77%.

A carta para amplitude móvel demonstrou falhas nos seguintes testes: teste 1 onde os pontos 38
e 39 ultrapassaram os limites superior de controle, além disso houve falha no teste 2, o qual
continha 9 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central. Nesse contexto, pode ser
considerado como um indicativo de melhora. Ademais, a média da amplitude móvel estava em
10,45%.
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Posteriormente, identificou-se que os pontos 24, 37, 38 e 56 eram causas especiais, pois nessas
datas ocorreram try-out, o que justifica a elevação no percentual de borra, visto que try-out se
refere a um processo novo que ainda está sendo ajustado. Dessa forma, inicialmente, excluiuse individualmente cada ponto de causa especial referente ao try-out e com isso, comprovou-se
que tais pontos eram os responsáveis pela instabilidade do processo. Logo, uma nova carta de
controle I-AM referente aos dados de julho a setembro de 2021 foi gerada removendo as causas
especiais (Figura 17).

FIGURA 17 - Carta I-AM do percentual de borra sem causas especiais
FONTE: Elaborado pelas autoras

Observou-se que o processo está sob controle estatístico, isto é, se trata de um processo estável,
visto que, tanto na carta para valores individuais quanto na carta de amplitude móvel não houve
falhas nos testes. Além disso, a média para carta de valores individuais e amplitude móvel eram
respectivamente 4,42% e 3,97%. Além do que, foi notório uma redução na variabilidade do
processo ao decorrer dos meses.

Isto posto, decidiu-se realizar uma análise de capacidade para o mês de setembro de 2021, pois
foi o último mês de coleta de dados, o qual melhor representava a realidade da empresa alvo do
estudo após identificação e retirada das causas especiais. Sendo assim, foi efetuado um teste de
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normalidade de Andreson-Darling para averiguar se os dados seguem uma distribuição normal
(Figura 18).

FIGURA 18 - Teste de normalidade de Andreson-Darling
FONTE: Elaborado pelas autoras

Observou-se que a hipótese nula, em que os dados seguem uma distribuição normal, não pode
ser rejeitada, pois o valor-p é maior que nível de significância de 0,05. Dessa maneira, realizouse uma análise de capacidade para dados normais referente ao mês de setembro de 2021 (Figura
19).
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FIGURA 19 - Análise de capacidade do processo para percentual de borra
FONTE: Elaborado pelas autoras

Notou-se que o nível sigma do processo era igual a -0,40 e o valor de Ppk era -0,13. Ambos os
valores são negativos, pois a média do processo era de 0,04, logo ultrapassava o limite superior
de especificação de 0,03 estipulado pela empresa para geração de borra. Por conseguinte,
concluiu-se que o processo não era capaz.

7.1.3 Analisar

Após realizar a etapa de medição, realizou-se um brainstorming com especialistas do processo
de injeção plástica, a fim de alavancar as principais causas responsáveis pela geração excessiva
de borra de injeção. Em seguida, as ideias foram plotadas em um diagrama de Ishikawa (Figura
20), visando classificar as causas pertinentes aos 6M's.
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FIGURA 20 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Elaborado pelas autoras

7.1.4 Implementar

Após a análise do problema, verificou-se a necessidade de elaborar um plano de ação no intuito
de combater as causas listadas no diagrama de Ishikawa. Sendo assim, criou-se um 5W1H
(Quadro 3), pois a empresa não disponibilizou todos os dados necessários para o cálculo do
custo da etapa “Quanto custa?”.
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Item

O que?

Quando?

Quem?

Onde?

Como?

Por quê?

1

Termômetro descalibrado

dez/21

Qualidade

Laboratório

Criar plano de calibração

Para garantir a qualidade do
produto/processo

2

Matéria-prima não
desumidificada

jan/22

Manutenção

Produção

Criar um plano de manutenção
preventiva

Para fornecer matéria-prima nas
condições adequadas

3

Matéria-prima com
características técnicas não
adequadas

jan/22

Qualidade

Laboratório

Realizar teste amostral da
matéria-prima

Para garantir o uso de matériaprima ideal para manter as
características técnicas do
produto

4

Matéria-prima contaminada

jan/22

Qualidade

Produção

5

Unidade de injeção com recuo

jan/22

Engenharia de
Processos

Produção

Verificar a possibilidade de
adquirir bico valvulado

Para evitar desperdícios de borra
durante o processo de injeção
plástica

6

Parada de máquina

jan/22

Manutenção

Produção

Adquirir gerador e atuar em
ações preventivas, conforme
itens: 7, 8, 16 e 17.

Para que as injetoras não parem
por falta de energia e paradas de
máquina não programadas

7

Falta de manutenção
preventiva da injetora

jan/22

Manutenção

Produção

Criar um plano de manutenção
preventiva para a injetora

Para garantir que não hajam
paradas de máquina não
planejadas

8

Falta de manutenção
preventiva do molde

jan/22

Manutenção

Produção

Criar um plano de manutenção
preventiva para o molde

Para garantir que o molde atenda
as especificações do produto

9

Falta de manutenção
preventiva do desumidificador

jan/22

Manutenção

Produção

Criar um plano de manutenção
preventiva para o
desumidificador

Para fornecer matéria-prima nas
condições adequadas

10

Falta de treinamento

jan/22

Engenharia de
Processos

Produção

Aplicar treinamento

Para adquirir os conhecimentos
necessários para execução do
processo

11

Não segue especificações da
ficha técnica do produto

jan/22

Engenharia de
Processos

Produção

Aplicar treinamento

Para garantir o cumprimento das
especificações da ficha técnica

12

Ausência de conhecimento
para realizar análises
estatísticas do processo

jan/22

Engenharia de
Processos

Produção

Aplicar treinamento

Para adquirir os conhecimentos
necessários para realizar o estudo

13

Falta de procedimento para
coletar dados e analisar
estabilidade e capacidade do
processo

jan/22

Engenharia de
Processos

Produção

Criar instrução de trabalho para
coleta de dados e reformular
indicador de controle estatístico
de processo

Para monitorar o processo

14

Ausência de procedimento
para realizar o try-out

dez/21

Engenharia de
Processos

Produção

Criar procedimento para
execução do try-out

Para padronizar o processo

15

Ausência de procedimento de
setup

dez/21

Engenharia de
Processos

Produção

Criar procedimento para
execução do setup

Para padronizar o processo

16

Falta de sistemática de
revezamento entre operadores

dez/21

Produção

Produção

Gerar um plano de rodízio entre Para que a máquina não pare por
os operadores
falta de operador

17

Ausência de lote mínimo de
produção

jan/22

Planejamento

Produção

Definir lote mínimo de produção Para que não haja vários setups
para cada produto
no mesmo dia

QUADRO 3 - 5W1H
FONTE: Elaborado pelas autoras

Criar instrução de trabalho para
Para garantir que a matéria-prima
limpeza dos silos e tubulação de
não seja contaminada
abastecimento
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CONCLUSÃO

O trabalho proporcionou a aplicação de ferramentas e conceitos do ciclo DMAIC, as quais
foram empregadas em todas as etapas do projeto, colocando em prática as teorias demonstradas
ao longo do curso de Engenharia de Produção. A respeito da empresa objeto de estudo, houve
o entendimento em relação a importância da utilização de estudos estatísticos para monitorar o
processo e auxiliar na tomada de decisão, no intuito de alcançar os objetivos estipulados.

Após as análises, comprovou-se que o processo não era capaz de atender a meta estipulada pela
empresa de produzir no máximo 3% de borra de injeção plástica. Entretanto, implementando
as melhorias sugeridas, será possível atingir as especificações estipuladas pela empresa.

Dentre as sugestões propostas, consta-se: definição de lote mínimo de produção, a fim de
reduzir os setups, implementação de um rodízio entre os operadores para que a injetora não
pare de funcionar na ausência de algum operador, criação de um plano de manutenção
preventiva para a injetora, para o molde e para o desumidificador no intuito de evitar paradas
de máquina não programadas.

Ademais, sugeriu-se a elaboração de uma instrução de trabalho para coleta de dados e, além
disso, a reformulação do indicador que a empresa utiliza incorretamente para analisar a
estabilidade e capacidade do processo. É importante destacar também a criação de um
procedimento para try-out e para setup, pois, atualmente, a empresa executa essas operações
mediante a experiência do colaborador.

Nesse ínterim, a maior dificuldade encontrada na execução desse projeto foi a etapa de
compilação de dados, pois a empresa não possuía uma ordem de produção que obtivesse todas
as informações necessárias para análise. Em contrapartida, esse projeto foi de grande valia para
o crescimento profissional, pessoal e acadêmico, aperfeiçoando a resolução de problemas de
forma estruturada através da metodologia Seis Sigma alinhada à ferramenta DMAIC. Por fim,
esse projeto tem possibilidade de abrangência para as demais máquinas injetoras da empresa
estudada, visando a melhoria contínua.
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APÊNDICE A – Percentual de Borra
Máquina

Data

Matéria-Prima

I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654
I 654

01/07/2021
01/07/2021
02/07/2021
03/07/2021
06/07/2021
09/07/2021
13/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
15/07/2021
17/07/2021
17/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
23/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
31/07/2021
02/08/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
06/08/2021
07/08/2021
09/08/2021
10/08/2021
11/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
27/08/2021
28/08/2021
30/08/2021
31/08/2021
01/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
04/09/2021
08/09/2021
09/09/2021
10/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
16/09/2021
17/09/2021
18/09/2021
21/09/2021
22/09/2021
23/09/2021
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021

PY945
PY991
PY991
PY945
PP892
PY945
PP892
PY991
PY945
PY991
PY991
PY945
PY945
PY945
PY981
PP892
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY981
PY981
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945
PY945

Quantidade Consumida no Quantidade de Borra
Apontamento do Ega (kg)
(kg)
54,336
30,14
5,000
0
83,000
0
221,872
2,48
239,610
1,71
30,564
15,26
201,957
8,67
112,636
5,02
6,792
0
200,102
5,71
32,721
11,39
155,296
0
2,944
11,35
52,950
4,81
195,120
3,38
241,892
0
132,076
17,81
124,675
29,65
88,956
7,3
113,314
0
41,952
2,48
84,900
36,49
303,376
0
389,408
0
370,164
0
72,464
25,16
156,768
9,04
239,768
8,25
338,468
1,53
293,188
8,7
342,996
0,67
155,084
9,51
34,178
6,49
229,352
3,48
36,064
22,44
48,576
21,71
137,632
16,41
362,240
1,89
362,240
0
18,112
8,64
200,436
8,19
98,624
14,3
338,468
0,45
339,600
0
174,328
1,63
167,536
12,44
178,112
0
0,736
14,8
33,120
34,87
342,996
6,5
318,092
10,99
166,576
27,97
214,912
9,53
217,880
18,18
202,582
14,62
342,996
6,77
187,474
14,08
185,678
0
309,036
18,19
305,640
5,58
314,696
31,82
321,488
18,52
327,148
15,65
318,092
12,16
272,812
12,95
311,300
3,67
63,392
25,19
306,772
2,53
217,344
0

QUADRO 4 - Percentual de borra na máquina I654
FONTE: Elaborado pelas autoras

Quantidade Total
Consumida (kg)
84,476
5,000
83,000
224,352
241,320
45,824
210,627
117,656
6,792
205,812
44,111
155,296
14,294
57,760
198,500
241,892
149,886
154,325
96,256
113,314
44,432
121,390
303,376
389,408
370,164
97,624
165,808
248,018
339,998
301,888
343,666
164,594
40,668
232,832
58,504
70,286
154,042
364,130
362,240
26,752
208,626
112,924
338,918
339,600
175,958
179,976
178,112
15,536
67,990
349,496
329,082
194,546
224,442
236,060
217,202
349,766
201,554
185,678
327,226
311,220
346,516
340,008
342,798
330,252
285,762
314,970
88,582
309,302
217,344

Percentual de Borra
(%)
35,68%
0%
0%
1,11%
1%
33,30%
4%
4%
0,00%
3%
26%
0,00%
79,40%
8,33%
2%
0%
11,88%
19,21%
7,58%
0,00%
5,58%
30,06%
0,00%
0,00%
0,00%
25,77%
5,45%
3,33%
0,45%
2,88%
0,19%
5,78%
16%
1%
38,36%
30,89%
10,65%
0,52%
0,00%
32,30%
3,93%
12,66%
0,13%
0,00%
0,93%
6,91%
0,00%
95,26%
51,29%
1,86%
3,34%
14,38%
4,25%
7,70%
6,73%
1,94%
6,99%
0,00%
5,56%
1,79%
9,18%
5,45%
4,57%
3,68%
4,53%
1,17%
28,44%
0,82%
0,00%
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APÊNDICE B – Project Charter

FIGURA 21 - Project Charter
FONTE: Elaborado pelas autoras
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RESUMO

As startups são organizações que cooperam para a mudança de padrões em mercados
tradicionais, trazendo agilidade e foco nas necessidades dos clientes com seus produtos e
serviços. No geral, empresas startups possuem um modelo de empreender que permite a
escalabilidade dos negócios e processos. Entretanto, por conta da globalização e rapidez dos
acontecimentos, pode ocorrer uma falta de mapeamento de processos e despadronização, as
quais podem impactar negativamente no desempenho. Dessa forma, este trabalho foi uma
pesquisa-ação, com natureza aplicada e abordagem quali-quantitativa. Por meio de
ferramentas de gestão de processos, gestão de operações e metodologias ágeis, tais como o
lean startup e o design thinking, o objetivo geral foi implementar uma gestão de processos,
aplicada ao setor de Desenvolvimento de Software por ser considerado o que mais necessita
de padronização nas suas atividades. O objeto de estudo foi uma startup de Santa Rita do
Sapucaí localizada no sul de Minas Gerais, cujos resultados alcançados possibilitou a definição
de um segmento específico para criação e implementação de um robô de atendimento.
Palavras-chave: Design Thinking. Lean Office. Startups. UX Design.

ABSTRACT
Startups are enterprises that cooperate to change patterns in traditional markets. Bringing
agility and focus on costumer necessities with their products and services. In general startups
have a business model that relate sales business and process scalability. However due to the
globalization and speed of events there may be a lack of process mapping and
destandartization, as these can negatively impact perfomance. This work was an actionresearch, with an applied nature and a quali-quantitative approach. Through process
management tools, operations management and agile methodologies, such as lean startup and
design thinking, the general objective was to implement process management, applied to the
Software Development sector as it is considered what it needs most standardization in their
activities. The object of study was a startup from Santa Rita do Sapucaí located in the south
of Minas Gerais, whose results achieved enabled the definition of a specific segment for the
creation and implementation of a service robot.
Keywords: Design Thinking. Lean Office Startups. UX Design.
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1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, milhares de empresas do âmbito tecnológico foram criadas em todo o mundo,
este tipo de organização é responsável pela geração de empregos e, além disso, essas empresas
se concentram em adequar à modelagem de negócios mais atual - startups. No Brasil, a
Associação Brasileira de Startups (ABS, 2016), relatou que São Paulo é o estado que possui
concentração da maior quantidade formalizada de startups, com 686 (seiscentos e oitenta e
seis), logo em seguida Minas Gerais com 207 (duzentos e sete) e o Rio de Janeiro com 189
(cento e oitenta e nove). A associação reforçou também que o número de startups triplicou de
4.151 unidades no ano de 2015 para 12.727 em 2019. Varella (2019) relata que é um salto de
207%, com empresas já avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares.
Para Gitahy (2016) na definição contemporânea, as startups são consideradas equipes que
buscam um modelo de negócio que traga lucratividade e possa crescer em escala, com
operações de altíssimo grau de incertezas. De acordo com Filho, Reis e Zilber (2018), startups
são empresas recém criadas que buscam um modelo de negócios escalável e reprodutível.
Todavia, são marcadas por uma atmosfera de incertezas devido as constantes mudanças de
modelagem do produto/serviço.
Dessa maneira, as startups são cada vez mais recorrentes em estudos científicos e acadêmicos
atuais e no cotidiano dos novos empreendedores. O modo como uma startup é organizada,
determina em muitos momentos a velocidade de seu crescimento. De acordo com Graham
(2012), uma startup é concebida para crescer rápido e todo os conceitos restantes são
consequências disso. Com a construção de processos plausíveis, escaláveis e repetíveis, o
objetivo desse tipo de modelo de negócios é alcançado com mais agilidade.
Sendo assim, reter foco à organização de processos empresariais é um fator primordial para o
sucesso das startups. Entretanto, ressalta-se que, há preocupação excessiva com a entrega final
de produto/serviços com avançados parâmetros/características. Porém, analisa-se que há
empresas com produto/serviço se sobressaindo em vantagem competitiva por estarem atentas
ao mapeamento e gestão de seus processos, fatores determinantes na velocidade de crescimento.
Diante do contexto, torna-se de suma importância a aplicação de modelos organizacionais que
auxiliem na exponencialização de startups, tendo em vista a competitividade deste tipo de
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empresa, com o foco na resiliência do negócio, ou seja, capacidade de escalar como
organização. Dessa forma, nesse trabalho serão apresentados meios de mapeamento e gestão
dos processos numa startup de Minas Gerais, com foco no departamento de Desenvolvimento
de Software, embasados nas ferramentas de Engenharia de Produção e UX Design.
2 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS
O objetivo geral desse trabalho é implementar processos no departamento de Desenvolvimento
em uma startup de base tecnológica do sul de Minas Gerais.
Os objetivos específicos são:
a) Encontrar soluções que tornem o desenvolvimento de softwares por parte da startup
estudada que possuam qualidade e atinjam a tecnologia esperada pelos seus futuros
clientes;
b) Analisar qual a melhor metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento do processo
que tornem possível a sua implementação viável de ser entendida pelos gestores e
colaboradores da startup;
c) identificar os principais pontos de melhoria e criar padrões de boas práticas.
3 JUSTIFICATIVA
Com a globalização e crescimento acelerado, Cordeiro et al. (2013), afirma que as empresas
passaram a compreender a necessidade de estarem preparadas no enfrantamento das constantes
mudanças nos processos e comercialização de produtos e serviços, principlamente em
mecanismos de gerenciamento de pessoas.
Um dos principais problemas enfrentados pela startup em estudo é a necessidade de
padronização de processos para integração das pessoas no departamento de desenvolvimento
dos produtos. A padronização fortalece a eficiência e motivação dos colaboradores, contribui
para estratégias de criação, lançamento e vendas de produtos, centrados nas pessoas e processos
para agregação de valor aos clientes.
O presente estudo visa contribuir com o setor de Desenvolvimento de Softwares pois se trata
do principal pilar da startup objeto de estudo. A organização encontra necessidade de
implementar ferramentas da Engenharia de Produção como o mapeamento de processos, gestão
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de projetos, pesquisa de mercado e metodologias agéis como lean startup e design thinking,
com foco no crescimento escalável e saudável.
4 OBJETO DE ESTUDO
A empresa em estudo está há mais de 4 anos no mercado de tecnologia da informação com sua
matriz na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG e conta com expansões comerciais em Belo
Horizonte/MG e Porto Alegre/RS. A Figura 1 a seguir é do organograma da organização.

FIGURA 1- Organograma
FONTE: Autores (2021)

O produto principal são os Chatbots para vários nichos como food service, imobiliárias entre
outros estabelecimentos comerciais e negócios de diversas naturezas. Com um nível de
padronização personalizado para cada cliente. A imagem da Figura 2 a seguir é da matriz em
Santa Rita do Sapucaí/MG.

FIGURA 2 - Matriz do objeto de estudo
FONTE: Autores (2021)

Atualmente, a empresa conta com vinte e quatro funcionários na totalidade. Sendo oito em
Santa Rita do Sapucaí/MG, dez em Belo Horizonte/MG e seis em Porto Alegre/RS. A startup
busca em seus serviços oferecer o máximo de qualidade, garantindo a excelência de
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atendimento, a um preço democrático, especialmente para os negócios locais, com tecnologias
de ponta, como a de inteligência artificial.
Todas as soluções oferecidas são certificadas pelo Facebook, com uma política rigorosa que
vasculha todo o sistema procurando por possíveis falhas que possam lesar o cliente final, seja
essa pessoa física ou jurídica. Além disso, a empresa possui acesso às chaves de integração com
outras soluções do Facebook, como o WhatsApp e Instagram.
A empresa objeto de estudo tem como missão ofertar - aos donos de negócios locais com
atendimento virtual - chat automatizado com preço compatível com o mercado, agregando
qualidade, pontualidade e melhoria contínua de seus serviços. A visão é ser conhecida no Brasil
como empresa parceira do Facebook que nasceu para democratizar tecnologias antes vistas
apenas em grandes corporações, com impactos em todas as esferas da sociedade.
5 REFERENCIAL TEÓRICO
No presente estudo, as ferramentas a serem usadas são: gestão de processos, gestão de projetos,
pesquisa de mercado, procedimentos padrões e metodologias ágeis como lean startup e design
thinking, com foco em serviços e produtos, apoiados ao UX Design.
5.1 GESTÃO DE PROCESSOS

O principal objetivo da gestão de processos está contido na implementação de uma estrutura
organizacional que facilita a padronização das atividades de uma empresa. Segundo Larindo e
Rotondaro (2006) existem cinco objetivos que caracterizam a gestão de processos como um
todo, sendo eles: aumento do valor do produto/serviço na percepção do cliente; atuação em
estratégias competitivas consideradas relevantes; aumento da competitividade; aumento da
produtividade com eficiência e eficácia e simplificação de processos, condensando e/ou
eliminando atividade. Destes cinco objetivos, três são diretamente ligados a satisfação dos
clientes e os outros dois, por sua vez, tratam do aumento da eficácia e da eficiência, além da
simplificação de processos, que possuem metas centradas também no bem estar e no correto
entendimento dos objetivos da empresa por parte dos colaboradores.
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A visão que a gestão de processos trazia as organizações para desenvolver seus produtos e até
mesmo coordenar o sistema de trabalho, contavam com métodos tradicionais que preconizavam
as vontades e ideias de um pequeno núcleo da empresa em detrimento ao verdadeiro interesse
do mercado. Com a implantação de uma coordenação por processo, a visão tradicional passou
a ser baseada segundo Pradella, Furtado e Kipper (2016) numa visão horizontal que traz foco
aos requisitos gerais do trabalho em função do que os colaboradores devem executar. A
finalidade é que a missão da organização seja cumprida ou seja, que a verdadeira necessidade
do mercado seja atendida.
Já no ponto de vista da satisfação dos colaboradores ainda segundo Pradella, Furtado e Kipper
(2016) o correto entendimento de que em todo o processo de produção as pessoas são o centro,
ou seja, que há todo momento o colaborador deve ser valorizado, gera a promoção de mudanças
relevantes que agregam valor a competitividade.

5.1.1 Gestão de Processos de Serviços
Segundo Philip Kotler (2004) os serviços são atividades/benefícios intangíveis, que podem ser
ofertados à outra parte. Dessa forma, o prestador do serviço continua a ter responsabilidade
sobre o serviço oferecido mesmo após o momento da compra, tornando assim o suporte vitalício
um requisito básico para que a gestão ocorra de forma adequada. Com isso, o investimento em
uma boa estrutura de gestão em empresas de serviços pode impactar na melhoria da satisfação
dos clientes.
Por parte da organização, manter uma estrutura de serviços torna a padronização de processos
uma necessidade em todas as áreas da empresa. Nesse mesmo contexto Slack e Nigel (2015)
classificam processos baseados em serviços de três formas: serviços profissionais, lojas de
serviços e serviços em massa. Estes três tipos ainda segundo Slack e Nigel (2015) são
diferenciados principalmente pelo grau de customização, sendo serviços em massa os menos
customizáveis e serviços profissionais os mais passíveis de personalizações.
As corporações que comercializam serviços de tecnologia da informação possuem noção da
importância da coordenação de processos, tornando importante a satisfação do cliente durante
toda a cadeia de compra. Além disso, buscam o cumprimento das necessidades dos clientes,
respeitando os limites de seus funcionários, principalmente pela cultura baseada em resultado
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das startups.
5.1.2 Lean Startup
A metodologia Lean Startup nesse trabalho está relacionada aos processos de desenvolvimento
de software, sendo um método importante para a eliminação de desperdícios em ambientes de
startups de tecnologia que, por sua vez, necessitam de um modelo de processos enxuto para
que consigam crescer com velocidade e estruturadas.
Conforme Ries (2012) o método da startup enxuta, isto é, Lean Startup possui como objetivo,
num contexto adverso, contribuir com o empreendedor para o sucesso de sua empresa, na
atmosfera marcada pelas incertezas e agilidade das mudanças.
Estas mesmas incertezas causadas pela inconstância do mercado, também coexistem com o
conceito da “ideia fabulosa” muito explanada por Laura Klein (2010) ao relatar que ao passo
em que empreendedores tem uma ideia que conceitualmente são inovadoras, na prática estas só
pareciam legais ou interessantes, mas sem qualquer efeito para resolver problemas reais. Por
isso, há significativa importância na validação de ideias com um Mínimo Produto Viável
(MVP), antes da implementação final.
O ciclo para o desenvolvimento de um produto, serviço ou processo focado no Lean em startups
pode ser visualizado na Figura 3 e é marcado por um padrão que em todo momento questiona
se o produto final deve ser construído. É válido abordar que durante todo processo o protótipo
é validado com a finalidade de que o trabalho desempenhado traga benefícios reais aos clientes
internos e externos.
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FIGURA 3 - Ciclo Lean Startup
FONTE: Autoria dos autores

Conforme Steve Blank (2011) startups não são apenas versões pequenas de grandes empresas,
elas possuem características únicas. Por isso, o papel desta pesquisa é promover a implantação
de processos enxutos focados na validação contínua no setor de desenvolvimento de software,
escolhido por conta das inúmeras oportunidades de melhoria.

5.2 GESTÃO DE PROJETOS
Conforme PMI-MT (2018) é de abrangente concordância que desde tempos mais remotos,
havia preocupação em se gerenciar um projeto. Frederick Taylor (1856-1915) é considerado
um dos percursores no sentido de desenvolvimento de projetos em organizações. No início, a
premissa era que se aumentasse as horas dedicadas ao trabalho, exigindo maior
comprometimento dos funcionários, o rendimento da entrega também seria proporcional.
Entretanto, Taylor desmistificou a ideia de aumento de horas para aperfeiçoamento e
treinamento da mão de obra, sendo necessária a análise dos objetivos de cada área
separadamente. Segundo o Pmbok (2017) um projeto é o significado de esforço temporário
dedicado para criação de um produto, serviço ou outro exclusivo resultado. Sendo que o início
e término são definidos, e pode haver incertezas perante aos resultados gerados, devido
característica de exclusividade. Vargas (2005) afirma que há uma sequência com clareza e
lógica para os eventos do projeto, com a finalidade de atingir um objetivo, e com envolvimento
de pessoas, que possuem escopo com definição de tempo, recursos necessários, custo e
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qualidade. Visto a importância de definir objetivos e escopo, a gestão de projetos será utilizada
nesse trabalho, embasada em diversas ferramentas para acompanhamento de projetos no setor
de Desenvolvimento de Software do objeto de estudo em questão, desde a concepção de ideia
com pesquisas de mercado e entrevistas, com procedimentos padrões e ferramentas de causaefeito para desenvolvimento dos softwares e definições de atividades.

5.2.1 Metodologias Ágeis
Em um ambiente de empresas de tecnologia projetos, Sommerville (2007) argumenta que os
negócios convivem em uma realidade que também necessita de rápidas adequações às
mudanças. Dessa forma, algumas variáveis precisam estar sobre atenção as novas
oportunidades de mercado que podem causar: a pivotação de modelos de trabalho, mudanças
socioeconômicas e o surgimento de concorrentes.
Essas necessidades não devem estar seguidas da falta de comprometimento com a qualidade do
produto/serviço. Quando o conceito de agilidade é posto, seu principal objetivo é a formatação
de conclusões de maneira mais ágil e focada nos desejos do mercado. Isso é explicado por Beck
et al.(2011) que aponta quatro premissas principais de uma empresa de software que utiliza
metodologias ágeis, sendo:
a. A interação dos indivíduos está acima dos processos e ferramentas;
b. O funcionamento do software é primordial em relação a documentação;
c. Colaboração do cliente no desenvolvimento;
d. Rápida resposta a mudanças, mesmo com planos traçados.
Toda essa conceituação é de suma importância no desenvolvimento de software e, ainda mais
na criação de processos centrados no humano que ao tempo todo focam na agilidade de tarefas
mesmo com toda a complexidade, sem perder a qualidade da entrega. As metodologias ágeis
contam com dois principais conceitos: design thinking e lean startup.

5.2.2 Design Thinking
A ferramenta Design Thinking é um importante meio de inserir a inovação e a mentalidade
empreendedora em corporações, incentivando o olhar crítico e dinâmico para resolver
problemas dos profissionais envolvidos. Marc Stickdorn e Jakob Schneider (2014) relatam que
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o Design Thinking focado nos serviços/projetos, é um método que combina diferentes
ferramentas usadas em diversos ramos, a qual está em constante evolução a partir de uma
necessidade primária.
Sendo assim, para se ter um resultado inovador, é necessário que haja o investimento em uma
equipe multidisciplinar seguido da autonomia para promover grandes mudanças. Segundo Tim
Brown (2010) ao reunir colaboradores engajados em paralelo com desenvolvimento de projeto,
usando a metodologia do Design Thinking, as consequências são consideradas imprevisíveis e,
logo, disruptivas.
Segundo Vianna (2012) o processo divide-se em 3 etapas: imersão, ideação e prototipagem, em
seguida de uma possível etapa de implementação. Os três primeiros passos não são contínuos e
estão sujeitos a constantes melhorias e, se realizado da forma correta, ou seja, respeitando o
planejamento do processo, encaminham para uma solução mais adequada a necessidade que se
pretende resolver. A Figura 4 representa as etapas do Design Thinking.

FIGURA 4 - Desenvolvimento Design Thinking
FONTE: Sebrae (2018)

No presente trabalho, a aplicação do processo de Design Thinking ocorrerá na criação de novos
processos de desenvolvimento e interação entre funcionários multidisciplinares agregando
inovação no método de trabalho. Na ótica dos processos de desenvolvimento de software, temse melhorias focadas na real necessidade dos clientes. Por fim, este método servirá como meio
de criação de novos processos e interação entre os funcionários com meta de crescimento a
médio e longo prazo.
Na metodologia do design, tem-se a ferramenta kick off que é direcionada na etapa inicial para
abertura de projeto e apresentação das suas características principais com todos os envolvidos
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do projeto presentes. De acordo com Cemin (2013) é necessário fazer reuniões de kick off que
envolvam todos os participantes e não somente os desenvolvedores ou analistas internos.
O brainstorming é uma das ferramentas de design thinking focado em criatividade utilizada em
todas as fases do projeto, a qual busca por soluções de determinados problemas (OSBORN,
1987). O departamento de Desenvolvimento de Software, principalmente pela característica de
startup do objeto de estudo em questão, utiliza o brainstorming em diversas fases, desde a
concepção do produto até entendimento e atendimento das expectativas dos clientes
Paulus e Dzindolet (1993), remeteram ao brainstorming um aumento da qualidade e quantidade
de ideias desenvolvidas pelos membros de grupo. A geração de ideias é parte muito importante
do processo de inovação e nessa ferramenta torna-se essencial para as empresas como um
instrumento muito eficaz, pois gera muitas ideias criativas que solucionam problemas existentes
(RIETZSCHEL et al, 2006).
Outro método que pode ser utilizado para esse fim chama-se Moscow e está exemplificado na
Figura 8. Com base na reunião de um time multidisciplinar, a equipe define quais atividades se
encaixam em cada um dos quatro quadrantes, que são:
•

Must Have (Deve Ter) – Atividade/Processo Primordial para funcionamento;

•

Should Have (Deveria Ter) – Atividade/Processo importante que ainda assim não tirará
o funcionamento do todo;

•

Could Have (Poderia Ter) – Atividade/Processo que se inserido, seria bem visto;

•

Won’t have for now (Não terá por enquanto) – Boas ideias de atividade/processo que
podem ser postergadas.

Conforme os graus de priorização, as atividades são organizadas e executadas, contando com
decisões de todo o time, encaixando estas atividades com post-its em todos os quadrantes. A
Figura 5 representa os quadrantes.
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FIGURA 5 – Moscow
FONTE: Autoria própria

A prototipagem também é um método do design thinking que segundo Ponti (2015) é a fase
que se testa realmente o produto ou método que está se desenvolvendo. Esse autor traz a
expressão “pensar com as mãos” e essa expressa que à medida que se aperfeiçoa o protótipo,
consegue-se resolver o problema inicial. Ou seja, um protótipo faz com a ideia se transforme
em uma realidade.
Brown (2010) considera a prototipagem como um dos processos mais importantes, por meio da
qual exploram-se as diversas possibilidades de execução e implementação de soluções. Os
protótipos possuem uma poderosa comunicação que auxilia as pessoas a pensarem
realisticamente sobre a maneira como determinado produto ou serviço funciona e de modo que
os envolvidos interajam com o conceito do projeto, ao mesmo tempo que força a própria equipe
a materializar suas ideias. O protótipo deve ser capaz de gerar sensações e reações em alguém
antes mesmo da solução final ou negócio existir. (ECHOS, 2017).
Para o setor de Desenvolvimento da startup, a prototipação será utilizada principalmente para
concepção de telas/wireframes que facilitem o alcance do maior número de nichos.

5.2.3 Pesquisa de mercado
Segundo Hamilton (2008), a pesquisa de mercado possui envolvimento de várias pessoas, pois
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é necessário ouvi-las para alcançar as informações necessárias para a tomada de decisão de um
projeto, dentro de um negócio e/ou empresa. A ferramenta possui uma crescente demanda no
mercado, devido fatores, como o aumento do consumo de produtos desenvolvidos virtual ou
eletronicamente.
Uma análise, conforme o IBOPE (2007), além da pesquisa de mercado ter a função de obter
informações que representam um público-alvo, também pode contribuir com novas hipóteses e
conceitos que auxiliam na identificação de problemas e oportunidade, tornando possível traçar
os perfis de consumidores e mercados.
Para obtenção de uma pesquisa de mercado, são necessários vários processos, os quais podem
se classificar, segundo Kotler (2000) como: grupo de foco, dados comportamentais, pesquisa
por observação, levantamentos e pesquisa experimental, tendo como instrumentos o
questionário e os instrumentos mecânicos. A pesquisa de mercado auxilia o setor de
Desenvolvimento de Softwares para avaliação de nicho de clientes e negócios, os quais podem
ser realizados informalmente e depois formalizados ou através de perguntas e formulários.
5.3 MAPEAMENTO DE PROCESSO

Para que a padronização dos processos seja feita, um importante método é o mapeamento de
processos. Para Alvarenga et al. (2013), o mapeamento de processos é definido como uma
ferramenta de auxílio visual para exemplificar relações entre processos de trabalho, ilustrando
saídas, atividades e entradas. Com o mapeamento de processos centrados no humano e obtenção
de processos mais assertivos e compatíveis com a realidade de organizações tecnológicas, temse um resultado de negócio mais tangível, e que permite a constante testagem de
produtos/serviços.
O mapeamento de processo é utilizado para uma compreensão do trabalho de uma organização
ou sistema, através de diagramas de fluxo do processo com detalhes da sequência de tarefas
executadas. A técnica de mapeamento gera um vocabulário capaz de estabelecer se o processo
está com problemas, limitações ou possíveis melhorias (ALVARENGA et al., 2013).
Segundo Kettinger et al. (1997) existem diversos métodos de desenho de processos. Neste
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trabalho será utilizado o método de Business Process Model and Notation (BPMN) muito
empregado em empresas do meio de informática, devido seu maior nível de detalhamento.
Além disso, o BPMN é capaz de organizar melhor a interação entre diferentes etapas de
desenvolvimento, papel muito importante para a administração de processos de
Desenvolvimento de Software. Os símbolos utilizados neste tipo de técnica estão listados
conforme a Figura 6 a seguir.

FIGURA 6- Símbolos BPMN
FONTE: Adaptado BPMN (2004)

A metodologia seguirá o conceito utilizado por Cooper (1993) em que o processo deve ser visto
como prioridade e sua implementação é organizada em 4 etapas:
a. Preparação: selecionar e listar os processos que deverão ser criados ou recriados;
b. Planejamento: organizar os recursos da empresa (tempo, colaboradores e infraestrutura)
e delegar as tarefas;
c. Implementação: mensurar os impactos que as mudanças trarão e definir pontos fracos e
fortes, com o objetivo de validar os resultados;
d. Avaliação: após implementar e validar o processo, compilar os resultados em forma de
apresentação e compartilhar com todos os envolvidos o resultado do trabalho executado.
Além de controlar o andamento dos processos.
Estas ações também estarão atentas a uma problemática comum entre organizações. Conforme
relatam Balmam, Valle e Rozenfeld (2014) as organizações, por diversas vezes não sabem
diferenciar o que são processos, operações e gerenciamento de projetos. O que pode confundir
a implementação de todo o mapeamento.
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Dentro desse tópico de mapeamento de processos, é importante falar sobre o mapa de processo
que no projeto teve o papel de descrever todas as atividades do processo estudado. É necessário
salientar que em um mapa de processo há algumas informações importantes como:
•
•
•
•
•
•
•

Os limites do processo devem sempre ter início e fim;
Entradas e saídas seriam os insumos, produtos ou serviços;
Produto Final possui a sigla PF;
Produto em Processo possui a sigla PP;
Parâmetro de produto final Y produto acabado;
Parâmetro de produto em processo y seria o produto antes de estar acabado;
Parâmetro de processo X é a característica mensurável que afeta o desempenho do
produto e que pode ser do tipo:
R: Fator que não pode ser controlado chamado de ruído.
C: Fator que pode ser ajustado em um valor pré-definido e controlado
*: Fator que exerce impacto no resultado do produto (COLEMAN, ROSS, SANDERS;
1999)

Todas essas informações foram utilizadas no mapa que realizado neste trabalho, com isso podese visualizar todo o processo de maneira holística, além de entender como os parâmetros de
processo impactam em cada atividade. Portanto Esse mapa foi de extrema importância, pois
ajudou a compreender todas as atividades e entender o começo e fim do processo, que é algo
essencial.

5.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é um arranjado de instruções e métodos que deve
descrever um processo realizado contribuir com atingimento do objetivo final (CARSON &
DENT, 2007). E, de acordo com Campos (2014) o POP deve possuir informações importantes
e necessárias para desenvolver o processo, para que assim se garanta o cumprimento dos
requisitos da qualidade.
Um procedimento operacional padronizado deve conter informações como: as ferramentas,
materiais/recursos, tempos médios de atividades, objetivos de processos e entre outras
características que forem importantes para cumprimento de atividades. Todas essas
informações contribuem com o compreendimento dos procedimentos a serem seguidos e as
condições de desenvolvimento. Para Campos (2014), imagens, esquemas e descrições de
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atividade facilitam no entendimento do processo e da atividade que será executada. Para o setor
de Desenvolvimento de Softwares, ter imagens das funções e telas logo no início do
desenvolvimento, as quais são denominadas wireframes contribui para que os programadores
possuam velocidade e assertividade no desenvolvimento de soluções.
Portanto o POP torna-se de supra importância em um processo de desenvolvimento, pois
direciona para definição de diversos conceitos iniciais para padronização dos procedimentos e
identificação das reais necessidades de produtos e serviços e possui melhoria contínua para
sempre encontrar a causa e efeito dos processos e padronizá-los (ALACOQUE et al, 2015).

6 METODOLOGIA
O trabalho trata-se de natureza aplicada, que, de acordo com Appolinário (2011, p. 146), é
realizada com o intuito de resolução de problemas e/ou de necessidades realmente concretas.
Para Gil (2008), as pesquisas dessa natureza têm visão para aplicação imediata de
conhecimentos. Nesse contexto, a pesquisa visa propor soluções aplicadas aos processos da
empresa em estudo.
Quanto aos objetivos, a pesquisa se enquadra em descritiva. De acordo com Vergara (2004) e
Gil (2007), a pesquisa descritiva estabelece correlações entre diversas variáveis, com
preocupação prática, assim como a pesquisa exploratória.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o trabalho é uma pesquisa-ação. Que, segundo
Pereira (1998), surgiu na educação como tentativa de resolver lacunas na relação entre teoria e
prática e na busca de mudanças concretas e estudo dos resultados das experiências. Thiollent
(1986) alerta que a ação merece investigação para ser elaborada e conduzida com participação
ativa das pessoas envolvidas. A Figura 7, representa o esquema de pesquisa-ação.
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FIGURA 7 - Esquema de pesquisa-ação
FONTE: Adaptado de McKay e Marshall (2001).

Na ótica da abordagem dos problemas, a pesquisa é quali-quantitativa. Segundo Minayo (2000,
p. 22), afirma que a diferença entre qualitativo e quantitativo é a natureza, cientistas sociais
utilizam estatística e a abordagem qualitativa aprofunda-se nas relações humanas. De acordo
com Rodrigues e Limena (2006, p. 89), a pesquisa quantitativa tem relação com a quantificação
e interpretação de dados obtidos, através de softwares com capacidade de representar
graficamente. No viés qualitativo, ambos os autores concordam que sua utilização auxilia na
investigação de problemas que a estatística não pode representar ou ter alcance.
Por meio dos conceitos e mapa da pesquisa-ação, serão utilizados questionários em formato
entrevista para realização da coleta de dados junto aos colaboradores da empresa no setor de
Desenvolvimento de Softwares. Posteriormente, será realizada análise das respostas do
questionário e definição de cronograma para implementação das ferramentas da Engenharia de
Produção com a gestão de processos e projetos e metodologias ágeis do lean startup e design
thinking para melhoria organizacional da startup objeto de estudo.
7 COLETA DE DADOS
Para obtenção dos dados em pesquisas, Yin (2005), aborda que há necessidade de desenvolver
um roteiro de condução com os envolvidos (clientes internos e externos), além de preparação e
treinamento para tal.
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Com o objetivo de melhor visualizar toda a cadeia de atividades realizadas no setor de
Desenvolvimento desde a pesquisa de mercado até a reunião de alinhamento para dar início a
execução do projeto, a equipe construiu um mapeamento de processo listando as variáveis de
cada um dos itens, bem como suas entradas e saídas. A Figura 8 ilustra o mapeamento.
Com base numa pesquisa intuitiva, realizada junta ao proprietário da empresa que foi objeto de
estudo, a equipe dividiu os principais pontos da implementação do projeto e entendeu quais são
os principais riscos em cada uma destas etapas até o momento da implantação do projeto.
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FIGURA 8 - Mapeamento do Desenvolvimento
FONTE: Autores (2021)

Posteriormente, foram realizadas então, pesquisas de mercado para definir o nicho alvo da
startup objeto de estudo e seu novo software de automatização. Os setores pesquisados foram
os de papelaria, provedor de internet, imobiliários e outros, os quais estão disponíveis na Figura
9 a seguir.
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FIGURA 9 - Segmentos interessados
FONTE: Autores (2021)

Devido parcerias internas, demanda do mercado e quantidade de respostas, definiu-se o enfoque
no setor de papelaria, para levantamento de requisitos por meio de formulários, o qual aumentou
suas vendas online para 31% no primeiro trimestre de 2021 em comparação com 2020, de
acordo com a Neotrust (2021).
Foram realizadas reuniões de entrevistas para entendimento dos parâmetros necessários
separadamente entre três empresas do setor de diferentes realidades de investimento,
juntamente com os seus gestores e os responsáveis pelo departamento de Desenvolvimento de
Softwares da startup em questão. A Papelaria 1 é marcada por ser um estabelecimento comercial
focada em vendas no próprio município e recebe muitas ligações de seus clientes. Já na
Papelaria 2, os clientes entram em contato via Whatsapp de forma totalmente orgânica, ou seja,
por indicações, através da placa na fachada do negócio ou por fotos não pagas em mídias online.
Enquanto isso, a Papelaria 3 investe em campanhas de alcance de marca, tem uma loja online e
possui um atendimento profissional.
O Apêndice A, representa as respostas obtidas das três empresas entrevistadas. Através de
formulários físicos e virtuais, as respostas foram obtidas subjetivamente e de forma natural e
depois formalizadas em roteiro previamente determinado. O formulário contou com 13 (treze)
perguntas, as quais são:
1. Como os clientes chegam até você?
2. Como você chega até o cliente?
3. Por que o cliente entra em contato?
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4. Quando o cliente entra em contato?
5. De que forma o cliente entra em contato?
6. Quais são as principais demandas dos clientes que entram em contato?
7. Qual o fluxo é tomado após um cliente entrar em contato?
8. Quem são os responsáveis para responder?
9. Estas pessoas sabem todas as questões, quando não sabem, o que fazem?
10. Quantos contatos são feitos diariamente/semanalmente?
11. O estabelecimento contata o usuário tempos depois? Por qual motivo?
12. Qual o fluxo usual de um novo cliente?
13. Qual o fluxo usual de um cliente recorrente?
Com base nesta entrevista, a empresa com maior número de recebimento de mensagens, na
análise prévia foi escolhida para receber o primeiro protótipo de Chatbot da empresa objeto de
estudo desse trabalho. Dessa forma, a equipe fez uma coleta de tempo de respostas das
solicitações comerciais feitas por clientes durante dezesseis dias. Para isso, houve
acessibilidade aos canais de atendimento da Papelaria 3 e medições do tempo de resposta,
quantidade de clientes, taxas de conversões e entendimento do fluxo de respostas para as
solicitações. Ou seja, quando o cliente faz a primeira solicitação e em quanto tempo esta mesma
requisição é respondida. A figura 10 representa uma coleta do atendimento, desde o início da
solicitação até finalização.
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FIGURA 10 - Tela de atendimento
FONTE: Autores (2021)

Neste exemplo, o tempo medido para a solicitação é de catorze minutos, isto porquê a
mensagem foi enviada pela cliente às 16h:04min e foi respondida às 16h:18min. Esta coleta
total de tempo está disponível na Tabela 1.

TABELA 1 - Coleta de Tempo de Atendimentos
FONTE: Autores (2021)

8 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE
Com base nas mensagens dos clientes da Papelaria 3 e no item 12 do apêndice 1, foi descoberto
que grande parte das mensagens que chegam de âmbito comercial seguem um fluxo padrão,
dessa forma, onde há padronização pode haver automatização de atendimento. A equipe se
ateve a analisar estes dados e construir a Figura 11, a qual possui o ciclo comum de um cliente
que fala com a equipe comercial via ferramenta Whatsapp.
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FIGURA 11 - Diagrama de Atendimento Comercial
FONTE: Autores (2021)

Reconhecendo então quais as necessidades do atendimento da papelaria em questão, a equipe
desenvolveu uma dinâmica de brainstorming que compreendia: duas etapas do Design Thinking
e uso da ferramenta Moscow. Essas ferramentas têm o objetivo de trazer o máximo de possíveis
características do sistema que seria criado, mediante a priorização de funcionalidades
primordiais para que o processo de atendimento fosse realizado.
Para realização da dinâmica, ficou acordado entre a equipe e o responsável pelo projeto alguns
pontos, que são:
a) Realização de um briefing pelo responsável, tendo como base a coleta de dados
exposta neste projeto;
b) Criação de uma equipe multidisciplinar com os seguintes componentes: dois
orquestradores (responsável por criar o roteiro da dinâmica, cronometrar e cobrar a
respeito do tempo, explicar cada uma das etapas da dinâmica e intermediar
discussões sem enviesar o debate.), UX/UI Designer (componente técnico com
experiência na criação das telas do sistema e na experiência do usuário), dois
gerentes de projeto, dois atendentes da papelaria e outras duas pessoas relacionadas
ao setor de desenvolvimento;
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c) Coffee Break, para dar tom de informalidade ao processo;
d) Disponibilização de 5 (cinco) horas ininterruptas aos componentes envolvidos para
realização das atividades das dinâmicas;
e) Disponibilização dos seguintes itens de papelaria: seis pacotes de notas
autoadesivas, adesivos em círculo de tamanho pequeno, seis cartolinas, dez pincéis
e duas fitas adesivas na cor preta.
O objetivo principal da dinâmica era: ter um Mínimo Produto Viável (MVP) que compreende
em entregas, as quais estão divididas em quatro fases, sendo a primeira destas, uma versão já
funcional do produto.
No briefing inicial, o responsável pelo projeto apresenta os principais pontos das coletas de
dados em 20 minutos. A equipe multidisciplinar é dividida e cada uma das duas equipes passa
a ter um atendente, um gestor de projeto e um desenvolvedor. Além de que, em uma das equipes
o responsável pelo projeto fará parte, enquanto na outra, o Designer ingressará. Com isso, em
dez minutos devem discutir e criar, sem a participação do designer e do responsável pelo
projeto, uma apresentação simples para explicar o que entenderam da apresentação feita pelo
responsável. Cada uma das equipes teve cinco minutos para apresentar e, após ambas as
apresentações o responsável fica com a tarefa de aplicar seus feedbacks em vinte minutos às
equipes. A duração total prevista a esta etapa é de quarenta minutos;
No brainstorming, as equipes, ainda divididas, trouxeram as cartolinas por meio das notas
autoadesivas, os requisitos que o sistema deve ter para sanar a problemática daquele
atendimento. O Brainstorming foi dividido em duas etapas, sendo a primeira delas, requisitos
relativos a plataforma, que receberá as mensagens e a segunda, requisitos relativos ao Chatbot,
ou seja, que estão entre a automatização feita entre o cliente final e o usuário da plataforma de
automatização de atendimento. E o resultado foi apresentado na figura 12 e 13 a seguir, sendo
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que a primeira representa o sistema e a segunda o desenvolvimento do chatbot.

FIGURA 12 - Quadro Brainstorming Sistema
FONTE: Autores (2021)

FIGURA 13 - Quadro Brainstorming Chatbot
FONTE: Autores (2021)

Após esta etapa de criação de ideias, seguindo o modelo do Design Thinking houve a
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necessidade de afunilá-las, ou seja, dar ordem de prioridade a fim de realizar macroentregas
focadas na rápida validação da solução, por isso foi usada a ferramenta MOSCOW.

FIGURA 14 - Priorização com Moscow
FONTE: Autores (2021)

Neste MOSCOW, todos os mesmos requisitos foram divididos em ordens de priorização sendo
1, nível máximo que compreende os aspectos básicos para o sistema funcionar e 4, requisitos
que podem ser postergados. E, neste projeto as mesmas ordens de priorização foram utilizadas
para determinar a divisão das macroentregas em quatro, a fim de validar o sistema sem que o
gasto com o mesmo não fosse tão grande.
Com isso, todas as notas contidas no quadrante um deverão ser entregues na primeira
macroentrega e assim por diante.
Por fim, tendo em vista o primeiro e segundo quadrantes, o designer fica responsável por junto
a equipe construir o primeiro modelo do sistema em prototipação a mão para ter uma primeira
visão das telas do sistema. Que com a validação do responsável pelo sistema, poderá partir para
uma outra visão de prototipação com telas mais profissionais, conforme as figuras 15, 16 e 17
dispostas a seguir.
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FIGURA 15 -Tela Inicial do Sistema
FONTE: Autores (2021)

FIGURA 16 - Tela de Usuários do Sistema
FONTE: Autores (2021)

36

FIGURA 17 - Tela de Personalização do Sistema
FONTE: Autores (2021)

Dessa forma, ao fim da dinâmica de cinco horas, pôde-se obter as principais características do
sistema, dividir entregas do produto sendo a primeira destas entregas um serviço capaz de
funcionar, prototipar e desenhar as telas do sistema já com a validação do responsável pelo
projeto. O que tornou o trabalho do designer mais simples e intuitivo.
Após coleta, fez-se análise dos dados obtidos conforme padrão de atendimento e respostas entre
empresas prestadoras de serviço e seus respectivos clientes. A Figura 18 a seguir representa o
gráfico da carta dos tempos de atendimento do comercial.
Carta Individual - Tempos Atendimentos Médio Comercial
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FIGURA 18 - Tempos Atendimento Médio do Comercial
FONTE: Autores (2021)
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A análise foi realizada por acompanhamento em 16 (dezesseis) dias através dos canais de
atendimento. Com o horário de início e fim de cada atendimento e a quantidade de pessoas
respondidas por dia, fez-se a média dos tempos do comercial. Através do software estatístico
Minitab, foi possível obter o gráfico de carta Individual a seguir que representa a variação dos
tempos diante dos dias. O processo de coleta de tempos se apresenta estável, isto é, sem causas
especiais agindo no sistema e a média de tempo de atendimento é de 11,24 minutos, podendo
variar entre 20,07 a 2,41 minutos.
Para complementação da análise, utilizou-se da ferramenta histograma para contribuir com o
entendimento da normalidade dos tempos de atendimento. A Figura 19 representa o histograma
obtido no software Minitab.
Histograma Tempos Atendimentos Médios do Comercial (min)
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FIGURA 19 - Histograma Tempos de Atendimento
FONTE: Autores (2021)

Conforme histograma representado, a maior frequência está na média de 7,5 minutos para os
temos de atendimento.
Para análise de quantidades de clientes dividiu-se nos grupos de clientes entre “fiéis” que
representam aqueles que já realizaram uma primeira compra e retornam para futuras
necessidades nas papelarias e clientes “novos”, os quais estão realizando contato/solicitação
pela primeira vez. Baseado nos atendimentos, foi medida a quantidade de conversão, ou seja,
de sucesso do atendimento realizado para ambos os grupos. A Figura 20 representa a carta
individual das taxas de conversão dos grupos de clientes.
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Carta Individual - Taxa de Conversão
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FIGURA 20- Taxas de Conversão dos Grupos de Clientes
FONTE: Autores (2021)

A análise foi feita em ambos os casos para entendimento da taxa média de conversão, a qual é
de 74,3%, ou seja, apesar da carta de controle estar classificada como sob controle nas taxas de
conversão realizadas ao longo do tempo de estudo, o fato da mesma ter uma grande amplitude
de oscilação, variando de 91% a quase 60% representa um ponto de atenção, uma vez que, tratase de uma métrica crítica ao faturamento da empresa.
A última análise é a relação entre os tempos de atendimento e a taxa de conversão. A Figura 21
representa a associação desses parâmetros.
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FIGURA 21 - Tempo Médio Atendimento Comercial x Taxa de Conversão
FONTE: Autores (2021)
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A análise permite identificar que na maioria dos atendimentos realizados nos dias de menor
média de tempo, contribuíram com maiores taxas de conversão, como por exemplo, o pico da
taxa de conversão no dia 10. Sendo assim, identificou-se que a velocidade de atendimento
impacta na conversão em compra.
9 CONCLUSÃO
O projeto possibilitou a aplicação de diversas ferramentas, a maioria delas ligadas à Engenharia
de Produção. Além de possibilitar a busca de diversas outras ferramentas relacionadas a outras
frentes de Gestão de Projetos e Startups, uma vez que, a empresa estudada trata-se de uma
empresa de base tecnológica. A inserção desses novos conhecimentos, como: metodologias
ágeis e Design Thinking, aliados aos tradicionais como o de Fluxogramas e Entrevistas
Intuitivas, agregaram no quesito de inovação ao trabalho.
Os objetivos geral e específicos foram alcançados. Sendo assim, houve evolução de processos
no setor de Desenvolvimento no objeto de estudo, já que, com a coleta de dados e análise, foi
acompanhado e implementado um processo específico para criação de um robô de atendimento.
Tendo em vista a análise de dados, foi verificado quais são os pontos mais críticos do
atendimento e o fluxograma, que por sua vez, trouxe clareza do processo de atendimento.
Com o desenvolvimento do trabalho, identificou-se que o tempo de um atendimento afeta
diretamente a conversão dos clientes do setor de papelaria. A análise proporcionou que em
tempos muito longos a conversão é baixa e isso demonstra a importância de aumentar a
velocidade no tempo de atendimento.
A principal dificuldade encontrada ocorreu no desenvolvimento de parcerias com nicho
escolhido, uma vez que, para implantação do projeto muitas informações críticas e de sigilo
relacionadas às conversas com os clientes do segmento são expostos à equipe e à empresa
responsáveis pelo projeto, representando, desta forma, a necessidade de haver uma relação de
confiança entre todas as partes interessadas.
Como proposta de trabalho futuro, podemos citar a necessidade de coletar dados relacionados
aos sentimentos dos colaboradores durante cada um dos dias de atendimento com a ferramenta.
Contribuindo assim para indicador de aumento da clareza da relação entre o humor dos
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funcionários, a qualidade do atendimento e sua velocidade, os quais são fatores humanos que
impactam a qualidade do serviço.
Por fim, o projeto contribuiu com a construção da estrutura de um chatbot para uma papelaria
e isso trouxe como resultado processo implementado e padronizado para próximas necessidades
da empresa objeto de estudo e da papelaria parceira.
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APÊNDICE A – MAPEAMENTO DE FLUXO DE CLIENTES
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Número Perguntas

Respostas
1. Por meio das redes sociais (Whatsapp,
Instagram e Facebook)

1

Como os clientes chegam até
você?

2. Clientes chegam por meio das redes
sociais e do site.
3. Clientes entram muito em contato após
visualizar

nosso

número

nas

placas,

publicidades físicas e
1. Por meio das redes sociais, no intuito de
fazer

vendas

e

do

Whatsapp,

particularmente, para fazer cobranças.
2

Como você chega até o cliente?

2. Pela comunicação via redes sociais e
campanhas promocionais.
3. Comunicação física via panfletos, cartões
e redes sociais.
1. Comprar, saber preço, imprimir, saber se
tem produto, demanda direta, ou seja, sabe
exatamente o que quer.

3

Por que o cliente entra em
contato?

2. Para algum tipo de demanda direta ou
pagamentos.
3. Alguns entram em contato para enviar
currículo, mas, a maioria, já tem algum
produto em mente.
1. Sempre que precisa pedir algo, para
enviar informações de pagamento ou dar
feedback sobre um serviço.

4

Quando o cliente entra em

2. Para pedir informações de preços dos

contato?

produtos, pedidos de produtos para entrega
e para pagamentos.
3. Pedir informações, solicitar serviços
gráficos e quando precisa de algum produto.
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1. Whatsapp é o principal meio de
comunicação.
5

De que forma o cliente entra em
contato?

2.

Inicialmente

pelo

instagram

e

posteriormente, via whatsapp.
3. Alguns poucos clientes ligam, a maioria
entra em contato via Whatsapp.
1. Pedir informações sobre os mais variados
tipos de produtos, requisitar serviços

Quais são as principais demandas
6

dos clientes que entram em
contato?

gráficos e comprar produtos.
2. Saber preços, solicitar produtos/serviços
e separar produtos para retiradas.
3. Solicitar produtos que viram nas redes
sociais.
1.

Existe um número centralizador e,

dependendo da demanda do cliente, o
atendente

encaminha

ao

número

determinado. Exemplo: se for impressão,
encaminha para o número X.
Se for Pessoa Jurídica, encaminha para o
número Y.
7

Qual o fluxo é tomado após um
cliente entrar em contato?

Se for Pessoa Física, número K.
2. No geral existe apenas um atendente e
este resolve todas as solicitações recebidas
pelos clientes.
3. Depende de qual plataforma o primeiro
contato é feito. Caso feito por instagram ou
site, o próximo passo é levar o cliente por
meio de um link ao Whatsapp.

8

Quem são os responsáveis para
responder?

1. Souza – Atendimento instagram/Site
Maria – Atendimento geral Whatsapp
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2. Sandra -> Atendente geral
3. Pamela -> Pessoa Física
Rita -> PJ e cobranças
Talita -> Impressão e número central
1. Sabem sobre o universo delas.
Se não sabem, encaminham para o número
X, responsável pela.
Estas pessoas sabem todas as
9

questões, quando não sabem, o
que fazem?

2. Chama sua superior para ajudar no
atendimento.
3. Pede algum tempo para retornar a
resposta a solicitação
1. 5 solicitações por dia pelo instagram
(Quando

posta

novo

produto,

vários

contatos são feitos pelo Instagram.)
Whatsapp:

18

solicitações

por

dia

(impressão) + 25 solicitações por dia
(venda)

10

Quantos contatos são feitos

2. 8 solicitações por dia pelo instagram

diariamente/semanalmente?

Whatsapp:

20

solicitações

por

dia

(impressão) + 30 solicitações por dia
(venda)
3. 3 solicitações por dia pelo instagram.
Whatsapp:

20

solicitações

por

dia

(impressão) + 50 solicitações por dia
(venda)
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1. Quando isto ocorre, no geral, é para fazer
cobranças de débitos.

11

O estabelecimento contata o

2. Para fazer cobranças ou mostrar a

usuário tempos depois? Por qual

chegada de algum produto do interesse do

motivo?

cliente que chegou.
3.Fazer cobranças ou avisar clientes de
novos produtos.
1. Cliente entra em contato e, dependendo
de

sua

demanda

telefone/atendente

é

direcionado

responsável

ao
pela

solicitação.
12

Qual o fluxo usual de um novo
cliente?

2. Cliente fala com atendente e pede por
informações.
3. Cliente entra em contato e é direcionado
ao atendimento do Whatsapp.
1. Cliente entra em contato e, dependendo
de

sua

demanda

telefone/atendente

é

direcionado

responsável

ao
pela

solicitação. Usualmente, já sabe qual
produto vai querer.
13

Qual o fluxo usual de um cliente
recorrente?

2. Cliente já direcionados que, em sua
maioria, já sabem o que vão querer, apenas
solicitam via whatsapp
3. Usam o Whatsapp para fazer os seus
pedidos, sejam eles para entrega ou retirada.
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1. Quando pedem impressão, só imprimem
quando chega lá.
Costuma Apagar conversas todos os dias,
pois são muitas. Programam respostas
rápidas no wpp para tentar ajudar.
14

Observações gerais

2. Demandas são muito parecidas.
3.Início do mês, tem mais demandas.
Possuem 3.334 contatos que pedem ou
pediram por impressão.

TABELA 2 - Questionário de Entrevistas
FONTE: Autores (2021)

FAI - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO

ARETA VIEIRA CONTERATO

MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSO DE GESTÃO COMERCIAL

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
2021

FAI - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO

ARETA VIEIRA CONTERATO

MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSO DE GESTÃO COMERCIAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Centro de Ensino Superior de Gestão, Tecnologia e
Educação - FAI como requisito obrigatório para a
obtenção do título de bacharel em Engenharia de
Produção.
Orientadores: Profa Msc.Caroline de Miranda Borges

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
2021

AGRADECIMENTOS
Agradeço em primeiro lugar a Deus, por guiar e iluminar meu caminho durante todo o ciclo
acadêmico.
Em seguida, minha família, minha mãe Ana Lucia, meu pai Luis Sergio e meus irmãos por todo
apoio, paciência e incentivo e aos demais que torceram pelo meu sucesso.
Sem a colaboração, dedicação e inspiração de toda a equipe acadêmica a elaboração desse
trabalho não seria possível. Desta forma expressa minha gratidão por cada membro dessa
instituição de ensino.
Agradeço as novas amizades que conquistei, que me acompanharam e me proporcionaram uma
troca de conhecimentos incrível.
Meus sinceros agradecimentos a orientadora Profa. Me. Caroline de Miranda Borges por se
despor a me ajudar a concluir tal etapa, por toda dedicação, colaboração e estimulo.
Enfim, a todos os envolvidos de alguma forma nesse projeto.

RESUMO
O mercado atual impulsiona as empresas na busca por otimização na gestão comercial e no
planejamento de estratégias para superar os desafios competitivos. Existe uma procura
permanente de conceitos e metodologias que possam auxiliar no aumento da produtividade e
na rentabilidade do negócio e ao mesmo tempo eliminar desperdícios e diminuir custos. O
objetivo dessa pesquisa foi propor a aplicação da filosofia Lean e a utilização da ferramenta
DMAIC, com o foco na área comercial, a fim de reduzir a espera do cliente, aumentar a
produtividade e aperfeiçoar os processos do setor administrativo responsável pelos orçamentos
fotovoltaicos. A metodologia utilizada teve natureza aplicada, com o propósito de gerar
conhecimento, e cujo os objetivos foram explicativos. A abordagem teve caráter quantitativo e
foi utilizada para otimizar a gestão dos processos por meio da medição de indicadores. O
procedimento de pesquisa adotado foi o método de estudo de caso, uma vez que consiste em
coletar e apresentar informações específicas. Após as análises e implementações de melhorias
sugeridas, houve redução do tempo de entrega dos orçamentos, eliminação de desperdícios e
padronização das atividades administrativas do setor.

Palavras-chave: DMAIC. Six Sigma. Lean Office

ABSTRACT
The current market drives companies to seek optimization in commercial management and
planning strategies to overcome competitive challenges. There is a permanent search for
concepts and methodologies that can help increase productivity and business profitability while
eliminating waste and reducing costs. The objective of this research was to propose the
application of the Lean philosophy and the use of the DMAIC tool, with a focus on the
commercial area, in order to reduce customer waiting, increase productivity and improve the
processes of the administrative sector responsible for photovoltaic budgets. The methodology
used had an applied nature, with the purpose of generating knowledge, and whose objectives
were explanatory. The approach was quantitative in nature and was used to optimize the
management of processes through the measurement of indicators. The research procedure
adopted was the case study method, as it consists of collecting and presenting specific
information. After the analysis and implementation of suggested improvements, there was a
reduction in budget delivery time, elimination of waste and standardization of administrative
activities in the sector.
Keywords: DMAIC. Six Sigma. Lean Office
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1 INTRODUÇÃO
Independentemente do tamanho da empresa ou negócio, é notável que a gestão comercial é
extremamente importante, principalmente porque ela é ligada diretamente no relacionamento
com o cliente, nas análises de mercado e nas vendas, ou seja, no gerenciamento estratégico e
operacional. É preciso planejar e desenvolver muito bem a área comercial para se manter no
mercado e expandir o negócio.
Em virtude disso, faz-se necessário um relacionamento contínuo com os clientes, um esforço
mútuo e duradouro, entender que o consumidor poderá realizar outras compras ou até mesmo
precisar de um apoio dos serviços prestados.
Dessa forma, é preciso otimizar os processos da gestão comercial, utilizar novas tecnologias e
buscar parceiros no mercado, com o intuito de atingir os objetivos e alcançar o sucesso nas
vendas, compras e aquisição.
Devido ao aumento de dados e informações gerada nas empresas hoje em dia, o uso de
tecnologias e softwares de gestão vem sendo um diferencial, pois com essa ajuda é possível
agilizar e transformar o dia a dia de um gestor, obtendo mais conhecimento sobre o mercado,
entendendo o comportamento de cada cliente e tomando decisões mais assertivas.
O mundo está cada vez mais preocupado com o meio ambiente e com a preservação dos
recursos essenciais. No entanto, existe uma busca constante por soluções tecnológicas de fontes
renováveis de energia, na qual não oferece danos ao meio ambiente, com mínima manutenção
e baixo custo para a sociedade.
Diante tal cenário, a energia fotovoltaica tem sido uma alternativa para o desenvolvimento
sustentável, que por sua vez estimula o crescimento econômico, reduz o consumo energético e
a emissão de gases do efeito estufa.
Energia fotovoltaica é a energia obtida através da luz solar, quanto maior a radiação, mais
energia será gerada através dos módulos fotovoltaicos. Segundo Silva e Carmo (2017) o Brasil
possui uma vantagem com relação aos outros países, pois seu índice de radiação é ótimo.
Por conta de suas enormes vantagens, o setor de energia solar vem crescendo gradativamente,
com milhares de empreendimentos por todo país. De acordo com a Intelbras (uma empresa
tecnológica que fornece esse sistema e que possui o maior centro de pesquisa e inovação da
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América Latina), estima-se que até o ano de 2024, mais de 1 (um) milhão de consumidores
devem passar a gerar a própria energia e os investimentos previstos são de até 2025 são de R$
25,8 bilhões. Considerando o montante de instalações no Brasil, as residências estão no topo,
representando 72,60% do total segundo dados da ABSOLAR divulgados em 2020.
A empresa estudada, teve suas atividades iniciadas em novembro de 2012, inicialmente
atendendo aos consumidores da cidade local, Santa Rita do Sapucaí, em seguida expandiram
seu negócio para todo o Sul de minas e região de São Paulo.
A organização busca ser referência no mercado com menor custo benefício, oferecer energia
limpa para empresas, comércios e residências, proporcionar tecnologia sustentável com
qualidade, competência e transparência.
Pode-se notar, uma grande procura dos serviços oferecidos pela a empresa e sua crescente
demanda. Assim sendo, o setor transparece a dificuldade em gerenciar o setor comercial e
otimizar os processos internos e externos.
Com o intuito de melhorar a gestão comercial na empresa e desenvolver processos bem
definidos, o trabalho adotou metodologias e ferramentas de melhoria contínua, buscando
reduzir desperdícios e agregar valor aos clientes.
A abordagem lean foi a base para o estudo em questão, juntamente com a ferramenta Define,
Measure, Analyze, Improve and Control (DMAIC) ajudará a alcançar os objetivos, definir
resultados.
1.1 OBJETIVO
1.1.1 Objetivo Geral
O presente trabalho teve como objetivo geral analisar o processo comercial e administrativo de
uma empresa do ramo de energia solar, com foco na implementação de melhorias.
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1.1.2 Objetivos Específicos
a) identificar os principais problemas nos processos de gestão comercial, com base na filosofia
Lean.
b) analisar, avaliar e medir as atividades realizadas na área comercial em busca de melhoria nos
processos, utilizando a ferramenta DMAIC.
c) propor e documentar a melhor solução possível e aprimorar as soluções existentes.
2 JUSTIFICATIVA
A busca por sistemas tecnológicos que geram energia limpa é constante e consequentemente
novas empresas no ramo estão surgindo.
A energia fotovoltaica se destacou nos últimos anos, devido a suas vantagens, no entanto, as
empresas que oferecem esses sistemas e os serviços precisam estar preparadas para atender a
demanda do mercado e oferecer aos seus clientes qualidade e rapidez. Entretanto, existe uma
necessidade de agilizar os processos comerciais e sua gestão para melhor atender os
consumidores.
Atualmente um cliente que busca um orçamento fotovoltaico pra sua residência ou comercio,
espera por pelo menos um dia para receber a estimativa de custo do projeto e esse tempo causa
certo desconforto para o consumidor, pois os concorrentes conseguem entregar um orçamento
prévio em poucas horas.
Após o fechamento de uma proposta fotovoltaica é necessária uma visita técnica ao local, para
verificar as condições do ambiente, no entanto, essa visita também está sendo procrastinada,
devido à falta de tempo ocasionada pela alta demanda, acarretando em clientes insatisfeitos e
até mesmo cancelamento de propostas.
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3 OBJETO DE ESTUDO
O presente estudo foi realizado em uma empresa que iniciou suas atividades em novembro de
2012 na área de segurança eletrônica, no entanto, os sócios tiveram visão de um mercado
sustentável e optaram por incluir no seu portfólio o sistema solar fotovoltaico, oferecendo aos
clientes uma tecnologia sustentável e com retorno garantido. Inicialmente o sistema foi
oferecido na região de Santa Rita do Sapucaí-MG e posteriormente expandiu por todo Sul de
Minas e região de São Paulo.
A empresa busca ser referência no mercado de segurança e energia fotovoltaica, disponibilizar
seus produtos e serviços para empresas, comércios e residências com o menor custo-benefício,
tecnologia e qualidade.
Na parte fotovoltaica a empresa oferece várias marcas de inversores e módulos:
a) inversores: Intelbras, Ecosolys, Fronius, Abb, Growatt, Refusol, Sma, Deye, Helte.
b) módulos: Intelbras, Byd, Dah, Jinko, Phono, Trina, Risen.
Para verificar a viabilidade do sistema para o cliente que possui interesse a empresa segue os
seguintes processos:
a) análise da conta de energia elétrica do cliente;
b) tipo de estrutura para a fixação das placas;
c) confecção do orçamento;
d) emissão de documentos, elaboração de projeto e homologação de sistema;
e) etapa financeira;
f) instalação do sistema;
g) verificação da concessionária.
Todas as etapas citadas a cima precisam ser bem elaboradas, definidas, controladas e
principalmente organizadas, pois existe uma demanda grande de orçamentos diários e o cliente
não pode aguardar tanto tempo para receber sua proposta e dar continuidade nos processos.
O risco de perder um cliente por conta da demora na elaboração do orçamento e etapas
posteriores é extremamente grande. Por isso este foi o objetivo de estudo, a perda de clientes
potenciais na empresa que oferece sistemas de energia fotovoltaica.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO
4.1 GESTÃO DE PROCESSOS
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) a definição de processo é basicamente transformar uma
entrada de matéria prima em saída de produto acabado com valor agregado, ou seja, uma
sequência de tarefas e etapas que buscam um objetivo final. A existência de um processo só
tem fundamento se concebe benefícios para algum interessado.
O mercado evolui constantemente e com isso os desafios dentro de uma organização se tornam
cada vez mais presentes, como por exemplo, os ciclos de vidas dos produtos, as exigências dos
clientes e custos. A gestão dos processos está cada vez mais difícil de ser realizada, devido as
mudanças frequentes, porém a tecnologia a velocidade das informações as inovações, ajudam
bastante no alcance de melhores resultados (BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014).
Existem métodos focados na gestão de processos e ferramentas para otimizar a performance
operacional das empresas. Desde modo, os gestores podem identificar pontos de melhorias e
pontos vulneráveis (ALBERTIN; PONTES, 2016).
Um sistema de gestão da qualidade é o conjunto de ferramentas que visam atender os requisitos
dos clientes, garantindo a qualidade do serviço e/ou produto, através de controles nos processos,
permitindo a evolução contínua da organização (CARVALHO; PALADINI, 2012).
4.1.1 Gestão de Processos de Serviços
Nos dias atuais, a eficiência nas operações e a qualidade total se tornam imprescindíveis frente
ao mercado exigente e competitivo.
Existe uma variedade de produtos semelhantes no mercado, e o que determina a escolha pelos
consumidores nada mais é do que a administração dos seus serviços.
A gestão de serviços se tornou extremamente poderosa e com certeza um diferencial
competitivo de uma empresa, pelo simples fato de bons serviços, no qual naturalmente, fideliza,
aproxima e conquista os clientes.
Para satisfazer totalmente o cliente, as empresas prestadoras de serviço devem ser impecáveis,
pois os principais aspectos dos serviços que os diferenciam de produtos são: perecibilidade e
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intangibilidade. O serviço, no entanto, não transforma matéria prima em produto acabado, mas
é consumido enquanto é prestado, ou seja, existe uma participação bem mais ativa do cliente.
O crescimento constante de novas tecnologias, a abertura de novas empresas e a globalização
econômica, são responsáveis por uma nova propensão mundial, no qual, satisfazer as
necessidades e os desejos dos consumidores é o principal objetivo da empresa que almeja
crescer e ampliar seus horizontes (GOZZI, 2015).
O setor de serviço está em evolução constante e afeta o modo que trabalhamos e vivemos.
Novos serviços surgem a cada dia para atender as necessidades das pessoas e consequentemente
os trabalhadores precisam se adaptar. Há menos de dez anos atrás, não era necessário serviços
bancários on-line, e-mails, tecnologias inteligentes (LOVELOCK; WIRTS, 2006).
Ajustar os níveis de demanda à capacidade, por meio de promoção, incentivos de preço e outros,
é fundamental para os especialistas de marketing de serviço. Caso aumentar os lucros seja uma
meta importante, então esses profissionais precisam se concentrar em vender durante períodos
de pico, para pessoas que estão dispostas a pagar preços diferenciados (LOVELOCK; WIRTS,
2006).
Cada consumidor possui sua necessidade, desejo, expectativas, padrões de consumo e
comportamento de compra, por esse motivo, não é uma tarefa fácil atrair todos os clientes em
potencial de um mercado. Geralmente as empresas de serviços possuem recursos escassos e
precisam escolher de maneira assertiva onde realizar os investimentos, ou seja, cada empresa
deve focar e concentra seus esforços nos consumidores que melhor poderá atender e assim obter
maior rentabilidade (LOVELOCK; WIRTS, 2011).

4.2 SEIS SIGMA
O Seis Sigma é uma estratégia que tem como objetivo melhorar sistematicamente os processos
dentro de uma organização, aumentar consideravelmente o desempenho e consequentemente a
lucratividade da empresa e satisfação dos clientes. O Seis Sigma, estabelece que todos os setores
da empresa possuam metas de melhoria baseada em métricas quantitativas, usadas para analisar
o resultado de um processo (WERKEMA, 2012).
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Segundo Rodrigues (2014) a metodologia Seis Sigma é bastante rigorosa, utiliza-se de
ferramentas análises e técnicas para medir e melhorar a performance operacional da empresa,
identificando e eliminando defeitos e desperdícios, agregando valores nos processos e/ou
produtos, expandindo os lucros e aumentando a satisfação dos clientes.
O six sigma oferece uma estrutura que prioriza os recursos nos projetos que de fato serão
otimizados. Essa sistemática, se bem trabalhada e gerenciada com toda certeza irá refletir o
sucesso da organização (SELEME; STADLER, 2012)
4.2.1 DMAIC
A metodologia DMAIC, com a constituição de equipes, ajuda a executar, otimizar e estabilizar
projetos e alçar metas estratégicas na organização. Com o foco na melhoria contínua, essa
ferramenta indica o que atingir em cada etapa do projeto (WERKEMA, 2012).
O método DMAIC é constituído por cinco etapas:
a) D – Define (Definir): Definir o escopo, ou seja, os elementos que farão ou não parte do
seu plano, o que espera do projeto;
b) M – Measure (Medir): Determinar e levantar as potenciais causas ou foco do problema,
priorizar causas que gerem mais impactos nos resultados finais;
c) A – Analyze (Analisar): Determinar as causas que afetam de forma significativa o
processo e que gerem variabilidade.
d) I – Improve (Melhorar): Propor, priorizar, testar, avaliar e implementar a solução para
cada problema prioritário, através de um plano de ação;
e) C – Control (Controlar): Monitorar os resultados obtidos e garantir que as metas sejam
mantidas a longo prazo.
A Figura 1 ilustra o ciclo DMAIC.
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FIGURA 1 - Ciclo DMAIC
FONTE: Werkema (2012)

“O ciclo iterativo da D.M.A.I.C. é empregue para otimizar processos existentes para problemas
complexos, é a base para um projeto de trabalho sistemático e factual, que alcança resultados
mensuráveis e sustentados.” (CUNHA, 2016, p. 32).
A metodologia DMAIC possui uma estrutura definida, com um roteiro para definição de
problemas de vários tipos, com ênfase no planejamento das ações. Essa metodologia tem por
objetivo a redução de defeitos, aumento da satisfação dos clientes e consequentemente a
lucratividade da empresa (SOARES; PIRES; PAULA; KOMATSUZAKI, 2014).
Esse método pode ser completamente aplicado na melhoria de processos já existentes, auxilia
e várias áreas de uma organização, como vendas, logística, marketing e produção.
4.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE
4.3.1 Mapa de Processo
As técnicas do mapeamento de processos, ajuda a entender e conhecer o funcionamento da
organização desde a chegada dos insumos, sua transformação e pôr fim a entrega do produto
e/ou serviço, o que possibilita a identificação de oportunidades de melhoria (ALBERTIN;
PONTES, 2016). Um processo possui entradas que são transformadas em saídas para atingir
um objetivo planejado, conforme Figura 2.
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FIGURA 2 - Modelo Clássico de um processo
FONTE: Carroll (2013)

Segundo Barnes (1982), existem quatro aspectos que devem ser considerados na apresentação
de possíveis soluções de melhorias nos processos. São eles: eliminar todo trabalho
desnecessário; combinar operações ou elementos; modificar a sequência das operações;
simplificar as operações essenciais.
Existe um conjunto de atividades estabelecidas que determina como o trabalho será realizado
em uma organização, essas atividades devem ser planejadas, com o objetivo de produzir
produtos e/ou serviços que atendam às necessidades dos clientes. Cada processo possui sua
peculiaridade, como complexidade, materiais, informações, duração e tecnologia, porém essas
características raramente esta explicito nas empresas, por isso a importância do mapeamento
dos processos (LAGE JUNIOR, 2016). A Figura 3, exemplifica a forma de um mapeamento de
processo.

FIGURA 3 - Exemplo de Mapeamento de Processo
FONTE: Coleman et al. (1999)
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4.3.2 Fluxograma de Processos
Essa ferramenta ajuda a entender os processos e sistemas da organização, facilitando também
na aplicação de melhorias. É uma representação gráfica de um processo, na qual ilustra de forma
simples a transição das informações, é uma sequência operacional (Araújo, 2011).
“O Fluxograma tem como maior vantagem o fato de propiciar uma visão completa do processo
e delimitar cada uma de suas etapas.” (BARROS; BONAFINI, 2015, p. 56).
O fluxograma apresenta várias vantagens, além de ser útil para o controle da qualidade. Dentre
elas podemos citar (JUARAN, 2009).
f)

Permite melhor compreensão do conjunto: geralmente os colaboradores possui o

conhecimento somente das funções do seu próprio setor. Com o fluxograma é possível ter
uma visão macro de todo o processo.
g) Fornece explicações mais claras: com a ideia de um todo, o colaborador se torna capaz
de explicar sobre o processo a outras pessoas que não estão envolvidas.
h) Identifica clientes que não foram negligenciados: com essa ferramenta é possível
identificar os clientes. Clientes aqui são os destinatários das saídas de um fluxograma.
i)

Facilita a fixação de limites: todos os processos dentro de uma organização precisam

ter limites e ser muito bem definidos, o fluxograma ampara o estabelecimento desses
limites.
j)

Identifica oportunidades de melhoria: a ferramenta permite o retorno a uma fase

anterior, caso a fase observada não tenha um resultado eficiente. No entanto, existe uma
oportunidade de melhoria nas ações para que o processo evolua de acordo com o
planejado.
A Figura 4, mostra um exemplo de fluxograma.
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FIGURA 4 - Exemplo de Fluxograma
FONTE: Adaptado de Barros (2015)

4.3.3 Diagrama de Pareto
“São gráficos com a especial característica de ordenarem os dados por ordem decrescente de
frequência de acontecimentos. Com esta gestão visual dos acontecimentos pretende-se destacar
que só 20% das causas são responsáveis por 80% dos acontecimentos.” (CUNHA, 2016, p. 32).
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Diagrama de Pareto é uma importante ferramenta para a priorização de ações, podendo então
classificar os problemas em poucos vitais e muitos triviais. No entanto, o gráfico permite
identificar aqueles problemas de maior importância e que devem ser corrigidos primeiramente
(STADLER; SELEME, 2010). A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta um
exemplo de Diagrama de Pareto.

FIGURA 5 - Exemplo de um Diagrama de Pareto
FONTE: Werkema (2012)

4.3.4 Diagrama de Ishikawa
“Ferramenta para encontrar as causas na raiz de um problema: Man (Mão-de-obra),
Measurement (Medir para gerir), Method (Método), Mother-nature (Meio ambiente), Machine
(Máquina), Material (Material).” (CUNHA, 2016, p. 16).
O diagrama de Ishikawa, também chamado de diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha
de peixe é uma representação gráfica que permite estabelecer e organizar, depois de uma análise
cautelosa, quais as causas, ou seja, os problemas, que fazem com que o efeito ocorra, em
processos diversos, analisando todos os fatores que envolvem o processo (STADLER;
SELEME, 2010).
Segundo Werkema (2012) o Diagrama de Causa e Efeito apresenta a relação entre o problema
(efeito) e os fatores (causas) dos processos. Ele atua para identificar a causa fundamental e
determinar as ações que devem ser tomadas para sanar os problemas. A Figura 6 apresenta um
exemplo de Diagrama de Ishikawa.

23

FIGURA 6 - Exemplo de Diagrama de Ishikawa
FONTE: Werkema (2012)

4.3.5 Cartas de Controle
A Carta de Controle é uma ferramenta muito utilizada para acompanhar e aprimorar o processo,
consiste em análises estatísticas e interpretação dos dados, sendo possível uma atitude imediata
após a detecção dos problemas e aplicações de melhoria e controle da qualidade de produtos
e/ou serviços (NETO; CAMPOS, 2016).
A ferramenta permite a visualização estatística do estado de controle de um processo e
determina se o processo está sob controle ou não através da coleta de dados, evitando
armadilhas desnecessárias (WERKEMA, 2012).
Essa ferramenta mostra informações sobre o comportamento dos processos, as causas que
geram instabilidade e assim poder planejar ações para corrigir e prevenir essas variabilidades.
Ela opera ao longo do processo, com a finalidade de expor as causas que não são naturais aos
processos e que podem influenciar na qualidade do produto ou serviço (GOZZI, 2015).
Ao analisar os desvios significativos de um processo e o comportamento deles ao mesmo tempo
é possível colocar um processo sob controle. Assim, identificar as causas dos erros se torna
mais fácil de resolve-los (GOZZI, 2015). A Figura 7 apresenta um exemplo de Carta de
Controle.
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FIGURA 7 - Exemplo de Carta de Controle
FONTE: WERKEMA (2013)

4.4 FERRAMENTAS DE GESTÃO
4.4.1 Os 5 porquês
Partindo para a realização da análise do problema para identificar a causa, essa ferramenta é
simples, porém poderosa, ela possui uma sistemática a pergunta (por quê), em busca da causa
raiz do problema, aprofundando cada vez mais a análise. Não é necessário executar todas as
cinco perguntas, pois alguns problemas a resposta podem ser encontrados logo no começo
(STADLER; SELEME, 2010).
Na Figura 8 a seguir, apresenta-se um exemplo em que foi realizada a busca pela verdadeira
causa do problema:

FIGURA 8 - Modelo conceitual dos cinco porquês
FONTE: STADLER; SELEME (2013)

A ferramenta 5 Porquês possui uma estrutura de fácil entendimento, ou seja, é uma ferramenta
simples e poderosa ao mesmo tempo, pois contribui para o raciocínio mais crítico perante os
problemas encontrados no dia a dia de uma organização (BRAZ; CAZINI, 2019).
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4.4.2 Programa 5s
“O programa 5S foi criado no Japão e formalizado no ambiente empresarial no início da década
de 1950. O 5S surgiu por causa da necessidade de ajudar na reconstrução do país, arrasado pela
Segunda Guerra Mundial.” (GOZZI, 2015, p. 49).
Segundo Gozzi (2015) o 5S permite uma mudança de hábitos em relação a organização, limpeza
e saúde, mudanças comportamentais que deixam o ambiente de trabalho muito mais prazeroso,
proporcionando mais qualidade de vida e produtividade.
Para que a aplicação do programa 5S funcione de maneira satisfatório é preciso o engajamento
de todas as pessoas da organização, principalmente a alta gerencia. Pode haver mudanças no
espaço físico da empresa (alteração de layouts) e isso pode afetar as pessoas que trabalham na
organização, mas é necessário enxergar de maneira macro esse processo de transformação,
observando e percebendo que essa mudança pode gerar frutos bons para os colaboradores e para
a empresa de modo geral (CAMPOS; OLIVEIRA; SILVESTRE; FERREIRA, 2005).
O 5S é uma ferramenta modesta, mas pode ser encarada como um processo educacional de
conscientização perante a qualidade total, pois trabalha de maneira basilar a educação e a
conscientização (CAMPOS; NETO, 2016).
4.4.3 Lean Office
O Lean Office (escritório enxuto) vem da filosofia Lean dentro dos escritórios, com o objetivo
de tornar os processos administrativos mais enxutos e eliminar desperdícios, com base nas
ferramentas utilizadas no Lean Manufacturing. Para isso é necessária uma mudança da
mentalidade da empresa, desde o nível gerencial até o nível operacional (EVANGELISTA;
GROSSI; BAGNO, 2013).
As empresas buscam diariamente eliminar desperdícios com a melhor relação custo e qualidade.
Com o intuito de reduzir ao máximo o número de etapas/atividades para entregar o
serviço/produto ao cliente, o Lean Office foca no que de fato agrega valor ao cliente,
identificando oportunidades de melhoria e desperdícios nos processos, tornando-o mais enxuto
(GENTIL; TERRA, 2015).
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Enquanto o Lean Manufacturing é voltado para manufatura, fluxos físicos e estoques, o Lean
Office envolve fluxos de informação, processos administrativos, ou seja, não está ligada a
materiais.
A filosofia Lean Office é bem desafiadora, pois possui variáveis de difícil controle, pois estamos
falando de informações, dados e conhecimento. A aplicação desse conceito pode ser
direcionada a vários setores, como: hospitais, escritórios, farmácias, entre outros. Os sete
desperdícios são: superprodução, espera, sobre processamento, estoque, movimentação,
defeitos ou correções e transporte (PAGNOSSIN; ROOS, 2016).

5 METODOLOGIA
O presente trabalho possui a metodologia de natureza aplicada, pois tem como propósito gerar
conhecimentos para aplicação prática orientados e dirigidos a soluções de problemas
específicos (PRODANOV; FREITAS, 2013).
Trata-se de um estudo cujos objetivos são explicativos, Henriques (2019) mostra que a pesquisa
explicativa tem como finalidade explicar um fenômeno, argumentar e esclarecer suas questões.
Com o propósito de otimizar a gestão dos processos do setor comercial, por meio da medição
de indicadores e análises quantitativas, a abordagem desde trabalho é julgada de caráter
quantitativo.
O método de pesquisa a ser aplicado é um estudo de caso, uma vez que consiste em coletar e
apresentar informações sobre um aspecto especifico.
Quanto as técnicas de pesquisa, será utilizado a entrevista para reunir informações e/ou
conhecimentos necessários acerca do problema que envolve o público investigado. Uma das
vantagens da entrevista é a possibilidade de esclarecimento de dúvidas durante sua execução e
permite observar entonações e expressões, através da voz e dos movimentos do entrevistado.
Para alcançar os objetivos específicos do trabalho, será utilizado a metodologia DMAIC,
constituída por cinco etapas (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar), na qual cada uma
delas ajuda a agregar dados e informações para tomadas de decisão bem orientadas e
estratégicas.
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A baixo no Quadro 1, se encontra as ferramentas que serão aplicadas em cada uma das etapas
da metodologia DMAIC:
ETAPA
Definir
Medir
Analisar
Implementar
Controlar

FERRAMENTA APLICADA
Mapa de Processo - Fluxograma
Diagrama de Pareto - Carta de Controle
Diagrama de Ishikawa - Brainstorming - Os 5 porquês
5W2H
Carta de Controle

QUADRO 1 - Ferramentas aplicadas em cada etapa do DMAIC
FONTE: Elaborado pelo autor

6 APLICAÇÃO
6.1 COLETA DE DADOS
A coleta de dados é extremamente importante em um estudo de melhoria continua em um
determinado processo, visa obter dados e informações importantes para uma boa análise.
Os dados coletados permitem uma melhor percepção do que está acontecendo em um
determinado período de tempo, por essa razão não se deve ter nenhum tipo de influência do
entrevistador.
A coleta de informações e dados desse estudo, foi possível através da entrevista pessoal com os
envolvidos no processo de confecção de orçamentos fotovoltaicos, no caso a auxiliar de vendas,
a supervisora comercial e um vendedor.
Abaixo no Quadro 2, temos o formulário de anotações da entrevista:
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FORMULÁRIO DE ANOTAÇÕES DE
ENTREVISTA

Data:

09/08/2021

Local:
ENVOLVIDOS

Nome:
Cargo:

Sem autorização para divulgar
Aux. Vendas

Nome:
Cargo:

Sem autorização para divulgar
Supervisora Comercial

Nome:
Cargo:

Sem autorização para divulgar
Vendedor

PERGUNTAS
1 - Maiores dificuldades encontradas na elaboração de orçamentos comerciais.
Algumas vezes a falta de algum dado enviado pelos vendedores.
2 - Maiores dificuldades encontradas ao solicitar um orçamento comercial.
O tempo de elaboração do orçamento comercial.
3 - Quantidade média de orçamentos elaborados.
De 7 a 9 por dia.
4 - Quantos vendedores são atendidos?
6 vendedores.
5 - Meta estipulada de orçamentos.
220 orçamentos por mês.
OBSERVAÇÕES
1 - Quantidade exagerada de informações nas planilhas comerciais.
2 - Falta de indicadores comerciais.
3 - Falta de alguma informação ou dados na hora de elaborar um orçamento.
4 - Tempo de execução dos orçamentos.
5 - Entendimento do processo.
6 - Índice de retrabalho.
7 - Falta de uma estrutura formal da organização (organograma).

QUADRO 2 - Formulário de anotações de Entrevista
FONTE: Elaborado pelo autor

Empresa
estudada
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Para que a coleta de dados fosse o mais real possível, durante a entrevista, que durou dois dias,
foi elaborado alguns orçamentos, possibilitando analisar cada etapa com mais detalhes, melhor
visualização, tempo de execução, entendimento do processo e índice de retrabalho.
Esse acompanhamento será excepcional para as análises, tomadas de decisão e utilização das
ferramentas durante o trabalho.
Após a elaboração do orçamento comercial, os dados são inseridos em uma planilha geral de
orçamentos, na qual consta todas as informações relevantes, como: nome do cliente, código do
projeto, responsável pela elaboração, nome do vendedor, a modalidade do vendedor (CLT ou
Representante), telefone de contato do cliente, cidade, status do projeto (fechado, em
andamento, desistiu) entre outras informações.
O Quadro 3, mostra parte da planilha utilizada pela empresa, com alguns dados fictícios:

Nome do
Cliente

Cód Fornecedor

Data de
Elaboração da
Proposta
comercial

Responsável
pela
elaboração

Nome do
Vendedor

Modalidade do
Vendedor

Vendedor
Indicador
(Inicial)

Thiago

PROJ2106155707

08/06/2021

Marcela

Fábio

Representante

Fábio

Thiago

PROJ2106155708

08/06/2021

Fábio

Representante

Fábio

PROJ2106155767

08/06/2021

Mário

Representante

Mário

PROJ2106155767

08/06/2021

Mário

Representante

Mário

Luciano

PROJ2106155823

08/06/2021

Edson

Representante

Edson

Luciano

PROJ2106155823

08/06/2021

Edson

Representante

Edson

Gilberto

PROJ2106156015

09/06/2021

Edson

Representante

Edson

Gilberto

PROJ2106156016

09/06/2021

Edson

Representante

Edson

Margarete

PROJ2106156060

09/06/2021

André

CLT

André

Padaria G.

PROJ2106156061

09/06/2021

André

CLT

André

Márcia

PROJ2106156123

09/06/2021

Pedro

CLT

Pedro

Fernando
Donizete
Fernando
Donizete

Marcela
Marcela
Marcela
Marcela
Marcela
Marcela
Marcela
Marcela
Marcela
Marcela

Telefone
Contato

(35)988365940
(35)988365941
(35)988365942
(35)988365943
(35)988365944
(35)988365945
(35)988365946
(35)988365947
(35)988365948
(35)988365949
(35)988365950

QUADRO 3 - Planilha de Orçamentos Comerciais
FONTE: Elaborado pela empresa

No final do mês esses dados coletados são filtrados e apresentados em uma reunião com todos
os vendedores e de acordo com os argumentos de cada um, essa planilha é atualizada (projeto
fechado, projeto em análise, etc.).
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6.2 ANÁLISE DOS DADOS
Através das análises dos dados é possível ter um panorama geral do processo estudado, os
detalhes de cada ação, os detalhes não vistos e reparados
Com uma boa investigação do processo, das atividades realizadas em uma organização é
possível traçar estratégias reais muito mais seguras e certeiras, levando em consideração,
tempo, mão de obra, recursos e verbas.
Quando uma empresa adota o costume de realizar análises periódicas em seus processos, sejam
eles finanças, vendas ou até mesmo marketing, os resultados são surpreendentes, os colaborados
trabalham mais unidos, as decisões são mais assertivas e a eficiência no desenvolvimento das
atividades são realmente admiráveis.
Percebe-se que a planilha da empresa possui muitas informações irrelevantes para a análise da
quantidade de orçamentos comerciais gerados durante determinado período, no entanto, foi
extraído os dados relevantes para o projeto e a construção de uma nova planilha, na qual será
analisado o comportamento desse processo durante os últimos sete meses do ano de 2021.
Conforme Quadro 4.
Mês

Meta

Orçamentos realizados

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

220
220
220
220
220
220
220

218
217
217
216
217
216
218

QUADRO 4 - Planilha da quantidade de orçamentos
FONTE: Elaborado pelo autor

É possível observar através dessa nova planilha mais enxuta, que em nenhum dos meses a meta
estipulada foi alcançada e de acordo com os funcionários mesmo com a admissão e demissão
de vendedores, os gerentes nunca atualizaram a meta. É possível observar de maneira mais clara
no Gráfico 1.
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Qtd

Orçamentos confeccionados de Janeiro a Julho de 2021

218

217

217

216

217

216

218

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Orçamentos realizados

Meta

GRÁFICO 1 - Orçamentos Confeccionados em 2020
FONTE: Elaborado pelo autor

Para uma melhor visualização e comparação dos resultados encontrados, o Gráfico 2 mostra a
meta estipulada em relação a quantidade média, máxima e mínima de orçamentos realizados
durante os meses de janeiro a julho de 2021.

Qtd

Meta estipulada em relação a quantidade média, máxima e
mínima de orçamentos realizados

220

217

218

216

1
Meta Estipulada

Média

Máximo

Mínimo

GRÁFICO 2 - Meta em relação a quantidade média, máxima e mínima de orçamentos realizados
FONTE: Elaborado pelo autor
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6.3 DEFINIR
Com o intuito de entender melhor as atividades e definir de maneira clara o problema estudado,
na etapa D de definir da ferramenta DMAIC será utilizado o mapa de processo, que nada mais
é que uma ilustração gráfica de um determinado processo, assim teremos grandes chances de
analisar e identificar pontos importantes, insumos, entradas e saídas.
A Figura 9, apresenta o mapa de processo da confecção de orçamento da empresa estudada.
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FIGURA 9 - Mapa de Processo (Confecção de orçamentos fotovoltaicos)
FONTE: Elaborado pelo autor

Pode-se observar as entradas necessárias para executar todo o processo: pedido do cliente, tipo
de estrutura, sistema do fornecedor, conta de energia e os dados pessoais do cliente, as variáveis
de controle, representadas como XC, as variáveis de ruído (fatores que podem ser controlados),
representados como XR, variáveis de ruído crítico (fatores que não podem ser controlados),
representados como *XR, as características mensuráveis, representadas como y, o produto em
processo, representados por PP e por fim o PF (produto final), ou seja, o orçamento pronto.
Para ficar ainda mais claro como cada atividade é executada, segue:
a) Receber pedido de orçamento: o pedido chega através do vendedor, ligação, site da
empresa ou e-mail.
b) Analisar conta de energia elétrica: é necessário realizar uma análise antes de começar a
confeccionar o orçamento comercial, pois existem contas de clientes que variam muito
de um mês para outro e não é possível fazer de acordo com a média gasta, nesse caso é
necessário entrar em contato com o consumir para esclarecer.
c) Identificar estrutura para fixação das placas: essa é uma atividade extremamente
importante, pois o preço do sistema fotovoltaico pode variar de acordo com a estrutura
escolhida.
d) Lançar consumo mensal na planilha: essa atividade geralmente demanda tempo, pois
um cliente pode optar por gerar energia para várias residências, ou seja, serão lançados
os consumos mensais de todas as contas.
e) Lançar no sistema do fornecedor a potência e estrutura necessária: é simplesmente levar
as informações para a plataforma do fornecedor.
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f) Lançar valor dos produtos na planilha: o valor que aparece na plataforma do fornecedor
é somente o valor dos produtos (fiação, suporte, parafusos), é necessário levar esse valor
para a planilha da empresa.
g) Lançar valor de serviço na planilha: após o valor dos produtos do fornecedor ser lançado
na planilha é preciso lançar o valor de serviço (mão de obra) de acordo com a margem
de lucro da empresa (automático na planilha).
h) Lançar no sistema do fornecedor valor final do projeto: após valor de produto e serviço
finalizado é necessário levar esse valor final para a plataforma do fornecedor para
finalizar o orçamento.
i) Conferir dados gerados e gráfico de consumo: essa etapa requer muita atenção, pois o
valor da planilha deve estar exatamente igual a plataforma. A conferência do gráfico de
consumo também é importante, pois ajuda os clientes a enxergarem de forma mais clara
seu consumo mensal sem o sistema e com o sistema.
j) Imprimir e entregar proposta ao vendedor responsável: a maioria dos vendedores
passam no estabelecimento para pegar a proposta impressa, alguns são entregues via
WhatsApp.
Ainda na etapa definir, para facilitar a compreensão e entendimento dos processos e mostrar
o passo a passo de maneira geral, foi criado um fluxograma, conforme ilustra a Figura 10.

FIGURA 10 - Fluxograma (Confecção de orçamentos fotovoltaicos)
FONTE: Elaborado pelo autor
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6.4 MEDIR
O objetivo dessa fase é avaliar o desempenho do processo estudado, analisar o banco de dados
e expor através de ferramentas estatísticas as observações coletadas do cenário atual. Nessa
etapa é possível detectar as causas potenciais e peneirar as mais relevantes, isto é, as de maior
repercussão nos resultados finais.
Primeiramente foi realizada uma coleta de tempos de cada atividade executada, conforme
Quadro 5. Isso foi possível com o acompanhamento completo da confecção da proposta.

TEMPO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS COMERCIAIS
(TEMPO EM MINUTOS)
ETAPAS

ATIVIDADE

TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8

1

Analisar conta de energia elétrica

10

20

25

15

15

23

23

15

2

Identificar estrutura para fixação
das placas

15

5

10

10

15

10

10

15

3

Lançar consumo mensal na
planilha

20

22

25

20

22

24

20

40

4

Lançar no sistema do fornecedor a
potência e estrutura necessária

5

6

6

8

6

8

8

7

5

Lançar valor dos produtos na
planilha

8

9

9

10

9

10

9

10

6

Lançar valor de serviço na planilha

5

6

6

8

8

9

6

6

7

Lançar no sistema do fornecedor o
valor final do projeto

10

9

10

9

10

11

10

10

8

Conferir os dados gerados e gráfico
de consumo

9

10

11

10

10

12

10

11

9

Imprimir e entregar proposta
comercial ao vendedor responsável

4

6
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5

3

6

10

8

Tempo Total do processo

86

93

135

95

98

113

106

122

QUADRO 5 - Tempo das Atividades Executadas
FONTE: Elaborado pelo autor
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Com a ajuda do Minitab, aplicativo extremamente funcional, utilizado para fins estatísticos e a
carta de controle I-AM, que representa graficamente as observações individuais, podemos
observar a variabilidade do processo estudado, conforme ilustra a Gráfico 3.

Análise de Variabilidade Do Processo
Confecção de orçamento fotovoltaico

LSC=155,4

Valor Individual

150

_
X=106

100

LIC=56,6

50
1

2

3

5

4

6

7

8

Observação
LSC=60,68

Amplitude

Mó
vel

60
40

__
AM=18,57

20

LIC=0

0
1

2

3

5

4

6

7

8

Observação

Areta Conterato
Outubro 2021

GRÁFICO 3 - Análise de Variabilidade do Processo
FONTE: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que o processo está estável, dentro dos limites de controle (LSC, LIC) e com
uma média de 106 minutos de execução, ou seja, uma hora e quarenta e seis minutos.
Mesmo com o processo estável é necessário medir a capacidade do processo, conforme Gráfico
4. Considerando a meta de 220 (duzentos e vinte) orçamentos por mês, 22 (vinte e dois) dias
trabalhados, 8 (oito) horas de trabalho, pode-se aplicar o alvo de um orçamento a cada 1 hora e
vinte e cinco minutos, ou seja, 75 (setenta e cinco) minutos.
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GRÁFICO 4 - Análise de Capacidade do Processo
FONTE: Elaborado pelo autor

O gráfico revela que o índice de capacidade do processo (CPK) encontra-se negativo (-0,51),
isto é, o processo realmente não está tolerável, também é possível enxergar que os tempos estão
muito maiores do que o esperado.
Com o intuito de identificar qual das atividades estão afetando de maneira drástica a capacidade
do processo de confecção de orçamentos fotovoltaicos, foi necessário analisar separadamente
cada uma das atividades/etapas, como mostra os Gráficos 5 a 13.
O Gráfico 5, mostra a análise de variabilidade da Atividade 1 – Analisar conta de energia
elétrica.
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Análise de Variabilidade

Valor Individual

Confecção de orçamento fotovoltaico
Atividade 1 - Analisar conta de energia elétrica
LSC=33,83

30

_
X=18,25

20
10

LIC=2,67

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Observação
20

Amplitude

Mó

vel

LSC=19,14

10

__
AM=5,86

0

LIC=0
1

2

3

4

5

6

7

8

Observação

Areta Conterato
Outubro 2021

GRÁFICO 5 - Análise de Variabilidade (Atividade 1)
FONTE: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que a Atividade 1, encontra-se estável, dentro dos limites de controle
estatístico. Com média de 18,25 minutos.
Logo abaixo encontra-se o Gráfico 6, onde mostra a análise de variabilidade da Atividade 2 –
Identificar Estrutura para Fixação das Placas.
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Análise de Variabilidade

Valor Individual

Confecção de orçamento fotovoltaico
Atividade 2 - Identificar estrutura para fixação das placas
LSC=22,65

20

_
X=11,25

10

0

LIC=-0,15
1

2

3

4

5

6

7

8

Observação

Amplitude

Mó

vel

15

LSC=14,00

10
__
AM=4,29

5
0

LIC=0
1

2

3

4

5

6

7

8

Observação

Areta Conterato
Outubro 2021

GRÁFICO 6 - Análise de Variabilidade (Atividade 2)
FONTE: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que a Atividade 2, encontra-se estável, dentro dos limites de controle
estatístico. Com média de 11,25 minutos.
Em seguida, o Gráfico 7, onde mostra a análise de variabilidade da Atividade 3 – Lançar
Consumo Mensal na Planilha.
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Análise de Variabilidade

Confecção de orçamento fotovoltaico
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GRÁFICO 7 - Análise de Variabilidade (Atividade 3)
FONTE: Elaborado pelo autor

Pode-se perceber que a Atividade 3, encontra-se instável, com um ponto fora dos limites de
controle estatístico, ou seja, mais de três desvios padrão acima da linha central. Com média de
24,13 minutos.
Posteriormente, o Gráfico 8, onde mostra a análise de variabilidade da Atividade 4 – Lançar no
Sistema do Fornecedor a Potência e Estrutura Necessária.
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Confecção de orçamento fotovoltaico
Atividade 4 -Lançar no sistema do fornecedor a potência e estrutura necessária
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GRÁFICO 8 - Análise de Variabilidade (Atividade 4)
FONTE: Elaborado pelo autor

Evidencia-se que a Atividade 4, encontra-se estável, dentro dos limites de controle estatístico.
Com média de 6,75 minutos.
Em seguida, o Gráfico 9, mostra a análise de variabilidade da Atividade 5 – Lançar valor dos
Produtos na Planilha.
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Confecção de orçamento fotovoltaico
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GRÁFICO 9 - Análise de Variabilidade (Atividade 5)
FONTE: Elaborado pelo autor

Observa-se que a Atividade 5, encontra-se estável, dentro dos limites de controle estatístico.
Com média de 9,25 minutos.
Logo abaixo, o Gráfico 10, mostra a análise de variabilidade da Atividade 6 – Lançar valor de
Serviço na Planilha.
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Confecção de orçamento fotovoltaico
Atividade 6 - Lançar valor de serviço na planilha
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GRÁFICO 10 - Análise de Variabilidade (Atividade 6)
FONTE: Elaborado pelo autor

Pode-se perceber que a Atividade 6, encontra-se estável, dentro dos limites de controle
estatístico. Com média de 6,75 minutos.
Em seguida, o Gráfico 11, mostra a análise de variabilidade da Atividade 7 – Lançar no Sistema
do Fornecedor o Valor do Projeto.
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Valor Individual

Confecção de orçamento fotovoltaico
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GRÁFICO 11 - Análise de Variabilidade (Atividade 7)
FONTE: Elaborado pelo autor

Percebe-se que a Atividade 7, encontra-se estável, dentro dos limites de controle estatístico.
Com média de 9,875 minutos.
Sem demora, o Gráfico 12, mostra a análise de variabilidade da Atividade 8 – Conferir os Dados
Gerados e Gráfico de Consumo.
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Confecção de orçamento fotovoltaico
Atividade 8 - Conferir os dados gerados e gráfico de consumo
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GRÁFICO 12 - Análise de Variabilidade (Atividade 8)
FONTE: Elaborado pelo autor

Nota-se que a Atividade 8, encontra-se estável, dentro dos limites de controle estatístico. Com
média de 10,375 minutos.
Por fim, o Gráfico 13, mostra a análise de variabilidade da Atividade 9 – Imprimir e Entregar
Proposta Final ao Vendedor Responsável.

46

Análise de Variabilidade

Confecção de orçamento fotovoltaico
Atividade 9 - Imprimir e entregar proposta comercial ao vendedor responsável
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GRÁFICO 13 - Análise de Variabilidade (Atividade 9)
FONTE: Elaborado pelo autor

Conclui-se que a Atividade 9, encontra-se estável, dentro dos limites de controle estatístico.
Com média de 9,38 minutos, porém com um ponto bem próximo ao limite superior de controle.
Nota-se de acordo com os gráficos, que as atividades que necessitam de maior atenção são as
atividades 9 (imprimir e entregar proposta comercial ao vendedor responsável), que por sua
vez, existe um ponto no qual alcança o LSC e a atividade 3 (lançar consumo mensal na planilha)
que ultrapassa o LSC. As outras atividades, permanecem estável com seus limites dentro do
padrão aceitável.
Essas duas atividades serão trabalhadas separadamente com ações e correções através das
ferramentas necessárias, ou seja, elas serão prioridades, porém com a intenção de melhorar todo
o processo, todas as etapas passarão por tratamento.
Após análise e estudo de cada atividade através das ferramentas especificas do trabalho, novos
gráficos serão gerados para verificar a eficácia do estudo e aplicações.
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6.5 ANALISAR
A etapa analisar da metodologia DMAIC, é uma das mais importantes no estudo, pois é feito a
análise dos dados colhidos na etapa precedente, tornando possível manifestar a origem do
problema e também indicar chances de melhoria que possam agregar valor no processo.
O ponto chave dessa etapa é priorizar os problemas a ser tratado, ou seja, encontrar a causa raiz.
6.5.1 Diagrama de Ishikawa
Foi feito um brainstorming (chuva de ideias) com as pessoas envolvidas no processo de
confecção de orçamentos comerciais, para identificar as possíveis causas nas quais estão
afetando o tempo de entrega das propostas.
Para essa tarefa o Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de Causa e Efeito será de suma
importância para organizar as argumentações e contestações geradas, como mostra o Gráfico
14.

Diagrama de Ishikawa
Medições

Material

Pessoal

Falta de informações

Envolvidos sem
treinamento
Sobrecarga de trabalho
Conversas paralelas

Informações incorretas

Demora na
elaboração
de
orçamentos
fotovoltaicos
Processo mal
dimensionado

Barulho na rua

Computador lento
Mau funcionamento da
impressora

Falta de um POP

Sistema do fornecedor
fora

Ambiente

GRÁFICO 14 - Diagrama de Ishikawa
FONTE: Elaborado pelo autor

Métodos

Máquinas
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É possível observar que as causas encontradas estão realmente atreladas as atividades 3 (lançar
consumo mensal na planilha) e 9 (imprimir e entregar proposta comercial ao vendedor
responsável), nas quais afetam de fato o tempo de entrega das propostas comerciais.
Para chegar à causa raiz desse problema, foi priorizado as principais causas e utilizada a
ferramenta 5 porquês, como mostra o Quadro 6.

Definição do problema: Demora na elaboração de orçamentos comerciais fotovoltaicos
Principais Causas

Por quê?

Por quê?

Falta de informação

Vendedor não envia todas
as informações necessárias
para a elaboração da
proposta comercial

As informações são
enviadas via WhatsApp
acarretando esquecimento

Informações
incorretas

Não é feito um estudo
detalhado da conta de
energia do cliente

Falta de treinamento
específico
Falta de procedimento
operacional padrão

Computador lento

Os orçamentos antigos não
Quantidade de orçamentos
são excluídos do
na memória do computador
computador

Por quê?

Não existe um padrão para
a entrega das informações
necessárias

Não existe um
procedimento de quando
descartar os orçamentos
antigos

Impressora antiga, não
aguenta a quantidade de
Mau funcionamento
orçamentos.
da impressora
Falta de manutenção
preventiva
QUADRO 6 - 5 porquês
FONTE: Elaborado pelo autor

6.6 IMPLEMENTAR
De acordo com as análises e ferramentas utilizadas até o momento, ficou evidenciado as causas
da demora na confecção de orçamentos fotovoltaicos na empresa estudada. Dispondo dessas
informações atestadas, foi possível elaborar um plano de ação com a ferramenta 5W2H, exposta
na subseção 6.6.1.
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6.6.1 Plano de Ação 5W2H
Com o propósito de definir as tarefas do plano de ação e acompanha-las de maneira satisfatória,
isto é, de maneira eficiente, rápida e evitando desperdícios de recursos, optou-se pela ferramenta
5W2H. Como mostra o Quadro 7.
Plano de ação:
Data prevista:
Data realizada:
Responsável:
Objetivo:

Melhoria no processo de gestão comercial
28/10/2021 à 10/01/2022
28/10/2021 à 04/11/2021 (em andamento)
Areta Vieira Conterato
Diminuir o tempo de elaboração dos orçamentos fotovoltaicos

What
O que

Why
Porque

5W
Where
Onde

2H
Who
Quem

When
Quando

How
Como

How Much
Quanto

Status

Criar um
formulário
padrão para a
entrega das
informações

Para que todas
as informações
sejam
encaminhadas
corretamente

Setor
comercial

Areta

Até
24/11/2021

Aplicativo ou
Excel

Sem custo

Realizado

Realizar
treinamento
com os
envolvidos

Para que todos
consigam
analisar uma
conta de
energia
corretamente

Setor
comercial

Sócio

Até
22/12/2021

Power Point

Sem custo

Pendente

Elaborar
procedimento
operacional
padrão

Padronizar as
atividades
executadas

Setor
comercial

Areta

Até
22/12/2021

Excel

Sem custo

Em
andamento

Incluir no
procedimento
operacional
padrão o
tempo de
descarte dos
orçamentos
antigos

Para que não
gere lixos
eletrônicos no
computador,
causando
lentidão

Setor
comercial

Areta

Até
29/12/2021

Excel

Sem custo

Pendente

Criar
cronograma de
manutenção
preventiva da
impressora

Para que o
tempo entre
uma fala e
outra seja
maior ou nada

Setor
comercial

Areta

Até
02/12/2021

Excel

Sem custo

Realizado

QUADRO 7 - Plano de Ação 5W2H
FONTE: Elaborado pelo autor
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6.6.2 Melhorias Implementadas
6.6.2.1 Software de Gerenciamento de Fluxo de Trabalho
A primeira modificação partiu da criação de um formulário online, no qual, houve a necessidade
de um software de gerenciamento de fluxo de trabalho.
O software escolhido pela empresa em conjunto com os envolvidos foi o Pipefy, essa ferramenta
extremamente fácil de usar, controla os volumes de solicitações de orçamentos fotovoltaicos
por meio de automação e sem precisar de um TI (técnico em informática) na empresa.
Inicialmente foi preciso criar um formulário “do zero” de acordo com as necessidades da
responsável pela elaboração da proposta, vendedores e clientes e em seguida montar esse
documento na plataforma Pipefy, como mostra a Figura 11 e 12.

FIGURA 11 - Criação de Formulário (Pipefy)
FONTE: Elaborado pelo autor
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FIGURA 12 - Itens do Formulário (Pipefy)
FONTE: Elaborado pelo autor

Ainda na elaboração do formulário, o software permite que um vendedor não siga com o passo
a passo do formulário até sua finalização, enquanto o anexo da conta de energia e outras
informações importantes para a elaboração não for inserido, como mostra a Figura 13, isso faz
com que todos os dados cheguem para a responsável, evitando a parada por falta de informação.

FIGURA 13 - Bloqueios do Formulário (Pipefy)
FONTE: Elaborado pelo autor
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O vendedor responsável pelo preenchimento, também pode priorizar seus orçamentos através
das etiquetas de prioridades: alta, média, baixa. Como mostra a Figura 14. Assim podemos
evitar atrasos da entrega da proposta para os clientes exigentes.

FIGURA 14 - Etiquetas de Prioridades (Pipefy)
FONTE: Elaborado pelo autor

O preenchimento do formulário é bastante simples, como mostra a Figura 15, uma vez que o
vendedor tenha acesso ao link enviado pelo sócio da empresa, basta somente clicar e realizar o
passo a passo, com todas as informações pertinentes.

FIGURA 15 - Preenchimento Formulário (Pipify)
FONTE: Elaborado pelo autor
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Para maior controle, os vendedores recebem um e-mail de cada solicitação realizada, assim é
possível ter ao menos um histórico, caso haja algum debate entre os colaboradores.
Após conclusão do formulário, automaticamente a responsável pela elaboração do orçamento
fotovoltaico, receberá em sua plataforma do Pipefy uma solicitação na aba “Solicitação”. Como
podemos observar na Figura 16.
Assim que ela identificar a solicitação é preciso arrastar para a fase de execução, na qual,
somente ela terá acesso. E quando a proposta estiver finalizada, deve ser arrastada para a aba
“Concluído”, assim o vendedor responsável terá acesso, e ele mesmo pode imprimir do próprio
celular.
Para agilizar o processo de confecção todos os vendedores deverão incluir a média direto no
formulário, ou seja, a responsável não terá mais que analisar e jogar conta a conta na planilha,
ela somente levará essa informação para a plataforma do fornecedor.
Pode-se perceber que a plataforma Pipefy é extremamente intuitiva e com o formato Kanban,
que controla o fluxo de produção dos orçamentos.

FIGURA 16 - Finalização do Formulário (Pipefy)
FONTE: Elaborado pelo autor
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6.6.2.2 Manutenção Preventiva da Impressora
É extremamente importante que a impressora esteja funcionando corretamente para que a
proposta comercial seja entrega de maneira física para os clientes.
Após reunião com a equipe, foi decidido que ainda não há necessidade de uma nova impressora,
mas é de suma importância prevenir que ela estraga, ou venha a falhar inesperadamente.
Pensando nisso, foi criado um cronograma de manutenção preventiva da impressora, onde será
realizado a manutenção preventiva da mesma, duas vezes ao mês, pelo engenheiro da empresa,
como mostra Apêndice A.
Para acompanhar o processo de manutenção da impressora, também foi criado um Check List.
Como ilustra o Apêndice B, onde mostra as etapas que deverão ser executadas na impressora
pelo responsável e também o tempo gasto em cada etapa, assim pode-se ter um controle mais
adequado e um acompanhamento mais eficiente durante o tempo.
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6.6.2.2.1 Indicadores de Manutenção
Os indicadores de manutenção têm por objetivo medir e aperfeiçoar o funcionamento dos
equipamentos e consequentemente os processos, disposto a aumentar a produtividade e
eficiência.
Com a ajuda de KPI’s (indicador-chave de desempenho) de manutenção é possível analisar
melhor cada equipamento dentro da organização, prevenir e controlar falhas, ou seja, gerenciar
de maneira mais assertiva os aparelhos da empresa.
Com o propósito de medir e controlar a confiabilidade e os reparos da impressora existente e
futuros equipamentos, criou-se inicialmente dois indicadores de manutenção: MTTR (tempo
médio de reparo) e o MTBF (tempo médio entre falhas). Como mostra os Gráficos 15 e 16
respectivamente.

GRÁFICO 15 - MTBF (Tempo médio entre falhas)
FONTE: Elaborado pelo autor
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Considera-se a meta de 176 horas para o indicador MTBF, levando em consideração 44 horas
semanais de trabalho e 4 semanas, ou seja, a impressora não deve apresentar problemas até
completar um mês de uso.
O gráfico acima se encontra em branco, pois não existe um histórico confiável para preencher
de maneira adequada. A partir do mês de dezembro será lançado os dados necessários.

GRÁFICO 16 - MTTR (Tempo médio de reparo)
FONTE: Elaborado pelo autor

Considera-se a meta de 3 horas para o indicador MTTR, ou seja, o tempo de reparo do mês não
deve ultrapassar a meta estipulada.
Assim como o gráfico anterior, o gráfico MTTR encontra-se em branco, pois não existe um
histórico confiável para preencher de maneira adequada. A partir do mês de dezembro será
lançado os dados necessários.
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Inicialmente essas serão as metas estipuladas para os dois indicadores, com o passar dos meses
e com reuniões periódicas de acompanhamento e análise, caso haja necessidade será solicitado
a compra de mais uma impressora.
O indicador MTRR mede o tempo de reparo da impressora e os dados para elaboração desse
indicador estão dispostos no documento de Check List de manutenção. Esse é o tipo de
indicador que se deve mantê-lo sempre baixo.
Para se calcular o MTTR deve-se somar os tempos de reparo (tempo total de manutenção
corretiva e dividir pelo número total de ações de manutenção corretiva durante um período de
tempo especifico.
O indicador MTBF mede o tempo entre uma falha e outra, ou seja, a confiabilidade da
impressora. Esse é o tipo de indicador que deve ser mantido alto, pois o tempo entre uma falha
e outra deve ser alto.
Para calcular o MTBF basta subtrair o tempo total de manutenção do tempo total disponível,
em seguida dividir pelo número de paradas.
6.6.2.3 5S
Seja qual for o seguimento de uma empresa é extremamente importante a aplicação do 5S, pois
essa metodologia já faz parte das estratégias de gestão de várias organizações. A ideia de
colocar cada coisa em seu devido lugar, identificar o que é ou não útil, limpar algo que está sujo
ou até mesmo padronizar o local de cada objeto, traz resultados impressionantes, que impactam
de maneira positiva no dia a dia da empresa e de seus colaboradores.
Para que a empresa estudada se torne ainda mais organizada e consequentemente gerar mais
desenvoltura nas operações, redução de perdas de material e tempo nas tarefas, criou-se o habito
de uma vez na semana realizar um “mutirão da limpeza”, com o envolvimento de todos os
colaboradores inclusive os sócios. Porém todos os dias cada funcionário deve realizar a limpeza
individual do seu local de trabalho, mesa, gavetas e armários particulares.
Os sócios não viram a necessidade de criar um documento de controle para esse tipo de ação,
mas garantem que todos as semanas será realizada tal ação.
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6.6 CONTROLAR
Considerando que esse é o último estágio da metodologia DMAIC, até a data de entrega deste
Trabalho de Conclusão de Curso, em 05/11/2021 não foi iniciada a medida de controle, entre
tanto, trata-se de um ciclo, ou seja, um novo estudo se iniciará levando em consideração as
mudanças realizadas.
Espera-se que a etapa de controle se inicie no dia 06/01/2022. Ao longo desse tempo um novo
documento de plano de ação será criado.
Como sugestão de controle e estimulo é preciso manter o aplicativo Pipefy operando, assim
como sua atualização se necessário, de acordo com as necessidades detectadas no dia a dia.
Aconselha-se também como controle, manter o treinamento imposto no plano de ação, evitando
assim futuros erros relacionados ao setor comercial e elaboração de propostas comerciais.
Para que o tempo de desenvolvimento de uma proposta comercial não seja elevado, não se
baseia apenas em diminuir o tempo de cada atividade executada, mas também no entendimento
de cada funcionário sobre os assuntos específicos da área.
A fase Controlar nesse estudo é assegurar que os orçamentos comerciais fotovoltaicos sejam
entregues o mais rápido possível para o cliente e com informações corretas.
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7 CONCLUSÃO
Toda mudança na cultura de uma organização é um desafio, pois afeta os processos, funções,
práticas e costumes dos colaboradores, diante disso, notou-se uma resistência da equipe a essas
mudanças, mas com o tempo foi possível perceber o engajamento dos funcionários a explorar
melhores resultados para a organização. Não houve dificuldades para realização da coleta de
dados, visto que o autor trabalha na organização estudada.
Esta pesquisa ampliou o conhecimento da aplicabilidade da metodologia DMAIC e suas
ferramentas. Percebeu-se que a área comercial era desprovida de ferramentas de melhoria e
existia um certo preconceito com relação a aplicação das ferramentas de melhoria, pois
observou-se que onde há recursos e pessoas, existe chances de melhorias.
Os objetivos de aplicação de melhoria no processo comercial de uma empresa fotovoltaica
foram atingidos com uma redução considerável no tempo gasto na elaboração de propostas
comerciais. Com a ajuda de um software de gerenciamento de fluxo de trabalho, o Pipefy, foi
possível automatizar o processo, deixando-o mais rápido, de fácil acesso e não permite que o
vendedor envie um formulário com informações faltantes para a pessoa responsável pela
elaboração do orçamento. Como resultado, o processo se estabilizou, com uma média de 106
minutos de execução, ou seja, uma hora e quarenta e seis minutos. Mas ainda com uma média
alta de tempo de execução, o que exige que o trabalho tenha prosseguimento para baixar os
tempos de execução que estão muito maiores do que o esperado.
Por fim, as atividades de lançar consumo mensal na planilha e imprimir e entregar proposta
comercial ao vendedor responsável são críticas e devem ser priorizadas para melhoria do
processo, dessa forma, foi elaborado um plano de ação para definir as tarefas necessárias. Nesse
caso, evitará a perda de clientes, impactando nos lucros da empresa.
As sugestões que essa pesquisa deixa para os próximos trabalhos nesse setor da organização
são: treinamentos a cada três meses e quando possível, a participação em feiras do setor
fotovoltaico que está em ascensão e s renova constantemente com novas tecnologias e a
empresa para se manter no mercado, precisa estar sempre atualizada com as inovações do setor.
Deve-se elaborar um documento de 5S, para registrar o “mutirão da limpeza” e indicar em
responsável para o controle e registro da atividade.
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APÊNDICE A - CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

CRONOGRAMA DE MANTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA
Nota: A manutenção da impressora deve ser realizada duas vezes ao mês

Mês/Ano

Data Prevista

Data Realizada

Data Prevista

nov/21

01/11/2021

01/11/2021

17/11/2022

dez/21

01/12/2021

17/12/2021

jan/22

03/01/2022

16/01/2022

fev/22

01/02/2022

16/02/2022

mar/22

01/03/2022

15/03/2022

abr/22

01/04/2022

15/04/2022

mai/22

04/05/2022

15/05/2022

jun/22

02/06/2022

16/06/2022

jul/22

02/07/2022

15/07/2022

ago/22

03/08/2022

16/08/2022

set/22

02/09/2022

15/09/2022

out/22

03/10/2022

15/10/2022

nov/22

03/11/2022

15/11/2022

dez/22

02/12/2022

15/12/2022

QUADRO 8 - Cronograma de Manutenção Preventiva da Impressora
FONTE: Elaborado pelo autor

Data Realizada
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APÊNDICE B - CHECK LIST DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA

Data:
Responsável:

Etapas

OK

Completar tinta da impressora
Limpar a cabeça de impressão
Testar impressão frente e verso
Regular guias de papel
Atualizar software se necessário
Limpar área externa da impressora
Testar impressão pelo celular
Colocar folhas brancas
Total total gasto

Observações:

QUADRO 9 - Check List de Manutenção Preventiva da Impressora
FONTE: Elaborado pelo autor

N.OK

Tempo
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RESUMO
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo analisar o processo de fresamento
em uma determinada empresa localizada na cidade de Santa Rita do SapucaíMG, a fim de demonstrar os resultados obtidos através da aplicação de algumas
ferramentas do lean manufacturing, a fim de obter ganho de produção e redução
de custo no setor estudado. A metodologia utilizada é um estudo de caso,
aplicado, descritivo, quali-quantativo e exploratório. Como resultados foram
apresentados os benefícios da aplicação do lean manufacturing.

Palavras-chave:

Aplicação do lean em um processo de fresamento. Lean

manufacturing.

ABSTRACT

This research work aimed to analyze the milling process in a certain company
located in Santa Rita do Sapucaí-MG, in order to demonstrate the results obtained
through the application of some lean manufacturing tools, in order to obtain
production gain and cost reduction in the sector studied. The methodology used is
a case study, applied, descriptive, qualitative-quantitative and exploratory. As a
result, the benefits of applying lean manufacturing were presented.

Keywords: Lean application in a milling process. Lean manufacturing.
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1 INTRODUÇÃO
A competitividade é cada vez mais acirrada entre empresas nacionais e
internacionais, que buscam pela satisfação das necessidades dos clientes cada
vez mais exigentes e rigorosos.
O ano de 2021 começou mais otimista para indústria brasileira, que apresentou
crescimento de 0,4% entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano. O crescimento
da média móvel trimestral está em 0,8%, e o aumento é de 2% na comparação
entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, segundo os dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Diante disso fica clara a necessidade em desenvolver novos métodos e
processos, e isso se tornou o desafio das organizações. As empresas buscam
novas soluções organizacionais para sua produção e processo produtivo, de uma
forma lógica e sustentável e também estratégica.
A razão pela aplicação de ferramentas e indicadores no processo de usinagem
pode ser inserida como estratégia de competição, visto que a gestão eficaz
promove a conquista e sustentação de vantagens competitivas.
Definir estratégias de produção para aumentar a capacidade produtiva e conciliar
processos similares no setor de usinagem e fresamento deve considerar vários
fatores relativos ao estoque, fornecimento de matéria-prima e capacidade
instalada, sem esquecer os prazos de entrega, quantidades e preços em
constante oscilação com o mercado.
A proposta desta pesquisa consiste em refletir sobre métodos e processos com o
intuito de contribuir para a melhoria do desempenho do processo de produção do
setor de fresamento de uma organização, por meio da análise dos processos de
fabricação do setor estudado, através de coleta de dados de tempo de fabricação
e custo.

1.1 O OBJETIVO GERAL E ESPECIFICO
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O objetivo geral desse trabalho é evidenciar os benefícios da aplicação do Lean
manufacturing em uma organização.
1.2 OBJETIVO ESPECIFICO
a)

Identificar o gargalo de produção

b)

Identificar a oportunidade de melhoria

c)

Padronizar os processos

d)

Organizar o setor e o fluxo de processo

1.3 JUSTIFICATIVA
A instabilidade do mercado em que a empresa atua, percebe se que é necessário
realizar brainstorming entre os gestores para que possa surgir idéias que ajudasse
a lidar com uma demanda muito variável. Sendo assim, implantou-se a
metodologia Lean Manufacturing na empresa do segmento de usinagem, com
objetivo de eliminar desperdícios e otimizar o espaço disponível.
Foi visto que era necessária uma maior organização entre as atividades que eram
executadas pelos colaboradores e organização das ferramentas utilizada por eles,
que por muitas vezes perdiam tempo em setup por falta de sequenciamento
correto entre as atividades e acumulava mais tempo procurando alguma
ferramenta, pois a mesma não tinha um lugar definido. A necessidade de
organização se estendia também ao fluxo de processos de um setor para outro,
que se encontrava desorganizado.
A implantação do Lean Manufacturing buscou auxiliar na redução do tempo gasto
de algumas atividades e a padronização de processos. Essa redução de tempo
reflete em redução de custo, que é importante para a organização já que sua folha
de pagamento tem gasto adicional com horas extra em torno de 30% ao mês por
colaborador, no setor possui 4 colaboradores, sendo então o gasto multiplicado
por 4 e por 11 meses, considerando que a empresa trabalha 11 meses ao ano.
Algumas mudanças propostas pela metodologia Lean Manufacturing é a melhoria
continua, que traz para empresa uma cultura organizacional que se preocupa com
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a cadeia de valor e as boas práticas de fabricação em seus processos e produtos,
tornando a organização mais competitiva no mercado.

1.4

OBJETO DE ESTUDO

O estudo de caso foi realizado em uma empresa do segmento de usinagem e
estamparia localizada em Santa Rita do Sapucaí-MG.
Essa empresa está no mercado a mais de 15 anos, atuando como prestadora de
serviços a grandes marcas em vários segmentos de usinagem e estamparia.
Atualmente a empresa conta com 30 funcionários que trabalham em turno de
horário comercial, a empresa não trabalha em outros turnos.
O setor estudado é o de fresamento que é composto por 4 máquinas fresadoras,
foi realizado um estudo sobre o processo de implantação das ferramentas do Lean
Manufacturing na empresa afim de eliminar desperdício e melhorar processos em
busca da melhoria continua e padronização de procedimentos operacionais com
foco na eliminação de desperdícios e aumento da produtividade, sendo melhorias
eficaz e de rápida implementação e não gera necessidade de grande
investimento.

1.5 PROCESSO DE USINAGEM
O Produto abordado chega na empresa em barras após inspeção de entrada é
alocado ao almoxarifado e quando necessita de fabricação passa pelas seguintes
fases, corte, fresamento (esquadrejamento), furação e mandrilhamento e por fim
passa pela qualidade para aprovação e logo após é enviado ao cliente.
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Figura 1: Material Bruto
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A Figura 1 exemplifica o material na forma bruta no formato que chega na
empresa após a verificação da nota fiscal, e depois o material é guardado no
almoxarifado.

Figura 2: Material Bruto Cortado
Fonte: Criação Autor (Período do ano 2020)

Após a liberação da ordem de produção o material bruto é cortado, demonstrado
na Figura 2, e levado para a bancada de usinagem onde um único operador faz a
usinagem

completa

do

produto,

Figura

3,

exercendo

atividade

de

esquadrejamento, furação e mandrilhamento.
O processo consiste em iniciar a preparação da máquina com as primeiras
ferramenta sendo cabeçote de fresamento, após essa etapa inicia a fabricação,
onde faz o fresamento em um lado, vira a peça e faz do outro lado repetindo esse
processo para todas faces para o esquadrejamento, isso é feito peça por peça,
após término desta etapa em todas as peças da OP (Ordem de Produção), inicia o
setup da parte de furação, onde retira o cabeçote e substitui por pinças para
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colocar broca de centro e broca para furo no diâmetro especificado no desenho
técnico.
E por último faz um novo setup retirando a pinça do processo anterior para colocar
a ferramenta de mandrilhamento, assim iniciando o ciclo novamente em cada
produto obtendo o resultado final conforme a figura abaixo.

Figura 3: Usinagem Completa
Fonte: Criação Autor (Período do ano 2020)

Esse método de fabricação abrange todos os produtos fabricados na empresa
naquele setor.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A metodologia irá abordar etapas para chegar ao objetivo esperado, metodologia
aplicada (pois trata de uma solução que irá mudar aspecto na organização),
Metodologia quantitativa (tabelas, gráficos) e metodologia qualitativa (formulários
para coleta de dados).
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2.1 CONCEITO DE MANUFATURA ENXUTA

A Produção Enxuta surgiu no Japão, no período pós Segunda Guerra Mundial,
cuja proeminente aplicação se deu na Toyota Motor Company.
Devastado pela guerra, o Japão não dispunha de recursos para realizar altos
investimentos necessários para a implantação da produção em massa, que
caracterizava o sistema implantado por Henry Ford e General Motors.
Além disso, no país existiam outras séries de problemas e desafios a serem
contornados como: mercado interno limitado e demandando pela vasta variedade
de produtos; mão-de-obra organizada, existência de vários fabricantes de veículos
do mundo, interessados em ingressar no Japão, dentre outros.
A partir daí, surgiu a necessidade de se criar um novo modelo gerencial,
nascendo, assim, o Sistema Toyota de Produção ou Manufatura Enxuta (Lean
Manufacturing), estruturado por Taiichi Ohno, vice-presidente da Toyota.
Segundo

Womack

(1992)

objetivos

fundamentais

deste

novo

sistema

caracterizaram-se por qualidade e flexibilidade do processo, ampliando sua
capacidade de produzir e competir no cenário internacional.
O conceito de Manufatura Enxuta se disseminou pelo mundo e várias são as
definições

desta

filosofia

“A

eliminação

de

desperdícios

e

elementos

desnecessários a fim de reduzir custos; a idéia básica é produzir apenas o
necessário, no momento necessário e na quantidade requerida (OHNO,1997).”
A busca de uma tecnologia de produção que utilize a menor quantidade de
equipamentos e mão-de-obra para produzir bens sem defeitos no menor tempo
possível, com o mínimo de unidades intermediárias, entendendo como desperdício
todo e qualquer elemento que não contribua para o atendimento da qualidade,
preço ou prazo requeridos pelo cliente. Eliminar todo desperdício através de
esforços concentrados da administração, pesquisa e desenvolvimento, produção,
distribuição e todos os departamentos da companhia (SHINOHARA,1988).”
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“Há de conferir o máximo número de funções e responsabilidades a todos os
trabalhadores que adicionam valor ao produto na linha, e a adotar um sistema de
tratamento de defeitos imediatamente acionado a cada problema identificado,
capaz de alcançar a sua causa raiz” (WOMACK,1992).
A base da produção enxuta é reduzir os desperdícios tendo maior qualidade dos
produtos e redução no tempo de entrega ao cliente, a partir desse conceito de
produzir mais com cada vez menos. (WOMACK e DANIEL T.JONES,1990)
Um dos conceitos fundamentais da manufatura enxuta é o kaizen que de acordo
com Hornburg (2009, p. 27), a filosofia de melhoria continua que prega que
nenhum dia pode passar sem a busca da melhoria. Também usando como técnica
de introdução a filosofia de melhoria continua e da manufatura enxuta, focada no
envolvimento das pessoas e na eliminação de desperdícios.
A Produção Enxuta surgiu como um sistema de manufatura cujo foco é otimizar os
processos e procedimentos através da redução contínua de desperdícios,
Segundo Maximiano (2005), os dois princípios mais importante do sistema Toyota
são: eliminação de desperdícios e fabricação com qualidade para melhorar o
desempenho das indústrias.
Seus objetivos fundamentais são: Otimização e a Integração do sistema de
manufatura: é preciso integrar todas as partes do sistema de manufatura,
buscando sempre a otimização do sistema como um todo.
Segundo Morse (1993) e Roth (1991) considera todas as atividades realizadas na
empresa que não geram valor ao produto é desperdício e precisa ser eliminado.
Otimização de um sistema de manufatura é um processo contínuo de redução do
número de etapas, Martins e Laugeni (2005) definem que os fatores importantes
para serem considerados no projeto de arranjo físico são, a otimização das
operações, da mão de obra nas diversas unidades organizacionais.
Cada processo de produção deve passar produtos com qualidade para a etapa
seguinte, as atividades são realizadas de forma coordenadas, definindo as ações
a serem realizadas bem como a forma de fazê-lo (CARPINETTI,2012)
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2.2 FLEXIBILIDADE DO PROCESSO

É minimizar os fatores de restrição na produção. Ser flexível é a capacidade de
obter materiais rapidamente e de preparar um processo de produção em curto
espaço de tempo e a custo mínimo, ou seja, é ser capaz de suportar variações na
demanda. Segundo Ferreira (2004), as trocas demoradas resultam em estoques
excessivos, tamanho de lote grande e má qualidade do produto.
Não faz sentido produzir o que os clientes não querem “produzir a mais” segundo
Toyota a é a maior das fontes de desperdício.
Planejar para manter os compromissos é um processo de determinar as etapas
necessárias para atender aos planos de entrega, níveis de qualidade e margens
de lucro; redução do custo de produção: é o objetivo mais evidente e factível com
a implementação do Lean, que evita e reduz os desperdício e busca de forma
determinada e contínua a redução dos custos do processo.
As metas colocadas pela Produção Enxuta em relação aos vários problemas de
produção são: zero defeito; tempo zero de preparação (setup); estoque zero;
movimentação zero; quebra zero lote unitário (uma peça) e lead time zero. Dessa
forma, a essência do Sistema Toyota de Produção é a busca incessante da
eliminação de toda e qualquer perda.
Na Toyota se conhece esse princípio como “princípio do não-custo”. Pela lógica
tradicional, o preço era estabelecido pela empresa em que se somava o custo de
produção ao lucro estimado (Preço = Custo + Lucro). Entretanto, com a
concorrência cada vez mais acirrada e os consumidores cada vez mais exigentes,
o preço passa a ser determinado pelo mercado (Preço – Custo = Lucro).
Analisando a segunda fórmula, chega-se a conclusão que a única maneira de se
aumentar ou manter o lucro é reduzindo-se os custos.
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As sete perdas na visão de OHNO (1997) a Produção Enxuta é o resultado da
eliminação de sete tipos clássicos de desperdícios, também denominado de
perdas, existentes dentro de uma empresa.

2.3 PERDA POR TEMPO DE ESPERA
O tempo de espera pode ser de funcionários aguardando pela orientação do
serviço a ser executado ou de algum equipamento para finalizar o trabalho.
Algumas ferramentas são utilizadas para eliminar a perda por espera, como, por
exemplo, a Troca Rápida de Ferramentas, desenvolvida por SHINGO (1996) e a
técnica Kanban para a sincronização da produção.

2.4 PERDA POR TRANSPORTE
Perda

por

transporte

é

aquela

onde

são

realizadas

movimentações

desnecessárias ou estoques temporários.
Denominadas como desperdícios de tempo e recursos, as atividades de transporte
e movimentação devem ser eliminadas ou reduzidas ao máximo, através do
planejamento de um Layout adequado, que minimize as distâncias a serem
percorridas.
Custo com transporte pode ser reduzidos com a entrega do material no lugar
certo, ou seja, o lugar que realmente será usado.

2.5 PERDA POR PROCESSAMENTO
São os processos que ocorrem no ambiente de fabricação porem são
desnecessários para o desempenho daquela atividade. Máquinas e equipamentos
sendo utilizado de maneira imprópria nas operações.
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Nesse caso é de extrema importância a aplicação de metodologias voltadas a
produção, que são importantes ferramentas para diminuir o desperdício, que não
afeta a finalização da atividade ou característica do produto.

2.6 PERDA POR MOVIMENTAÇÃO NAS OPERAÇÕES
E o excesso de movimento usado para executar uma atividade, geralmente
ocorrendo por conta de layouts mal elaborados, obstáculos no caminho que
dificulta a chegada ao destino final.
As técnicas de estudo de tempos e métodos, são importantes para eliminar este
desperdício. A racionalização dos movimentos nas operações é obtida também
através de estudo de automação de operações.
A mecanização de operações antes de aplicadas é necessário que seja realizado
um estudo de todas as opções se já foram realizadas e se o produto daquele
processo paga o investimento, sendo assim fazendo analise de viabilidade de
implantação.

2.7 PERDA POR PRODUTOS DEFEITUOSOS OU RETRABALHO
Acontece por falhas em processos, como calibragem de maquinas, desgaste de
ferramentas, método inadequado e matérias-primas, que muitas das vezes ao
olhar não percebem que está com defeito e só é encontrada no processo final da
operação. Quando isso ocorre tem duas maneiras de solucionar, onde a peça é
retrabalhada ou descartada que aumenta o seu custo de produção.
Técnicas que podem solucionar este desperdício estão muito relacionadas com
métodos de controle de qualidade.
2.8 PERDA POR ESTOQUE
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Está ligada a esse desperdício o excesso de matéria primas, que atingi a saúde
financeira da empresa, acumulo de estoque de produtos acabados que gera falta
de movimentação de capital lucrativo e só tendo despesa a pagar e não a receber.
Segundo OHNO (1997), no sistema de Produção Enxuta tudo o que não agrega
valor ao produto, visto sob os olhos do cliente, é desperdício. Todo desperdício
apenas adiciona custo e tempo. Todo desperdício é o sintoma e não a causa do
problema.

2.9 OS CINCO PRINCÍPIOS
Na Manufatura Enxuta, cinco princípios são definidos como fundamentais na
eliminação das perdas, resumindo todo o pensamento enxuto.
Esses princípios são ensinamentos que orientam as empresas que queiram adotar
esta filosofia, mostrando o que deve ser realizado para alcançar seus objetivos.
Antes de conceituar os cinco princípios, é necessário ter a noção do significado de
“Valor Agregado”, ou simplesmente “Valor”.
O valor real de um produto, processo ou sistema é o grau de aceitabilidade de um
produto pelo cliente, ou seja, é o índice final do valor econômico.
Quanto maior é o valor real de um item sobre outro com a mesma finalidade,
maior será a probabilidade de vencer a concorrência.
Assim, o que agrega valor ao produto, é a operação produtiva que é realizada
para cumprir os requisitos do cliente ou consumidor final.
A empresa deve visar fornecer produtos ou serviços valorizados a partir da
perspectiva do cliente e não a partir da visão interna da organização, pois o
mercado está cada vez menos disposto a aceitar produtos que não atendem às
necessidades do cliente. WOMACK e JONES (1998).
Especificação do Valor Definir o que é valor é o ponto de partida para a
Mentalidade Enxuta.
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O valor de satisfação do produto deve ser especificado pelo cliente final, e não
pela empresa. E para isso, este produto deve ter requisitos que atendam às
necessidades do cliente, com um preço específico e entregue em um prazo
adequado a ele.
Quaisquer características ou atributos do produto ou serviço que não atendam as
percepções de valor do cliente representam oportunidades para racionalizar.
A empresa cria este valor que concebe, projeta, produz, vende e entrega o
produto ao cliente final.
Identificação da Cadeia de Valor Cadeia ou fluxo de valor é o conjunto de todas as
ações específicas necessárias para se levar um produto a passar pelas três
tarefas gerenciais críticas de qualquer negócio:
Tarefa de solução de problemas: vai da concepção até o lançamento do produto,
passando pelo projeto detalhado e pela engenharia de processo; Tarefa de
gerenciamento da informação: vai do recebimento do pedido até a entrega,
seguindo um cronograma detalhado; Tarefa de transformação física: vai da
matéria prima ao produto acabado nas mãos do cliente (WOMACK e JONES,
1998).
Identificar e mapear com precisão o fluxo de valor completo do produto é tarefa
fundamental para enxergar os desperdícios em cada processo e implementar
ações para eliminá-los, criando assim um novo fluxo de valor otimizado (ROTHER
e SHOOK, 1998).
Assim a identificação da cadeia de valor consiste em mapear o conjunto de todas
as atividades. Nesta fase é importante separar os processos em três categorias:
os que efetivamente geram valor, aqueles que não geram valor, mas são
importantes para a manutenção dos processos e da qualidade, e aqueles que não
agregam valor, devendo ser eliminados.

Fluxo de Valor WOMACK e JONES

(1998),
A Mentalidade Enxuta nas Empresas, disseram que, “uma vez que, para
determinado produto o valor tenha sido especificado com precisão, o fluxo de valor
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mapeado, as etapas que não agregam valor eliminado, é fundamental que o valor
em processo flua, suave e continuamente, dentro das três tarefas gerenciais
críticas: solução de problemas, gerenciamento da informação e transformação
física”.
Dessa forma, após identificado o valor de acordo com o primeiro princípio,
mapeada a cadeia de valor do produto e eliminados os desperdícios de acordo
com o segundo princípio, o passo seguinte do pensamento enxuto é fazer com
que o fluxo otimizado de valor flua de forma harmônica até a chegada do produto
ao cliente final, redefinindo-se as funções e os departamentos, permitindo que
estes contribuam para a criação de valor para o cliente.
Para que a Manufatura Enxuta consiga atingir os objetivos, é necessário aplicar
algumas ferramentas que auxiliarão na obtenção dos resultados.
As ferramentas são instrumentos utilizados para implementação de um Sistema de
Manufatura Enxuta, que ditam “como” seguir seus princípios.
Algumas ferramentas consideradas fundamentais serão descritas abaixo,
conforme pesquisa na literatura.
O Mapa de Fluxo de Valor é uma das ferramentas essenciais da Produção Enxuta,
proposta por ROTHER e SHOOK (1998), que se basearam em uma técnica de
modelagem, proveniente da metodologia Análise da Linha de Valor.
O VSM Consiste no processo de identificação de todas as atividades específicas
que ocorrem ao longo do fluxo de valor referente ao produto.
Entende-se por fluxo de valor o conjunto de todas as atividades que ocorrem
desde a colocação do pedido até a entrega ao consumidor final.
É um processo de observação e compreensão do estado atual e o desenho de
um mapa dos processos que se tornará na sua base para a o Lean Manufacturing,
ou seja, é uma representação visual de cada processo no fluxo do material e
informação real que se reformulam um conjunto de questões chaves e desenha
um mapa do estado futuro de como a produção deveria fluir. ROTHER e SHOOK
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(1998) consideram o Mapeamento do Fluxo de Valor uma ferramenta essencial,
pois auxilia na visualização do fluxo, mais do que simplesmente os processos
individuais e ajuda na identificação dos desperdícios.
O mapeamento ajuda a identificar as fontes do desperdício, fornece uma
linguagem comum para tratar dos processos de manufatura, torna as decisões
sobre o fluxo visíveis, de modo que você possa discuti-las, engloba conceitos e
técnicas enxutas, que ajuda a evitar a implementação de algumas técnicas
isoladamente, forma a base para um plano de implementação e mostra a relação
entre o fluxo de informação e o fluxo de material. A meta que se pretende alcançar
pela Análise do Fluxo de Valor é a obtenção de um fluxo contínuo, orientado pelas
necessidades dos clientes, desde a matéria prima até o produto final. Abaixo
segue o conceito de Mapa de Fluxo de Valor, definido por ROTHER E SHOOK:

2.10 O CHAMADO “5’S”
É outra ferramenta muito utilizada no processo de implantação da Manufatura
Enxuta. Ela surgiu no Japão, no momento em que se buscava métodos para
ajudar a reconstruir o país no pós-guerra e veio para o Brasil juntamente com os
conceitos da Qualidade.
Os objetivos principais desta ferramenta são: melhorar a qualidade dos
produtos/serviços; melhorar o ambiente de trabalho e de atendimento ao usuário;
melhorar a qualidade de vida dos funcionários; educar para a simplicidade de atos
e ações; maximizar o aproveitamento dos recursos disponíveis; reduzir gastos e
desperdícios; aperfeiçoar o espaço físico; reduzir e prevenir acidentes; melhorar
as relações humanas; aumentar a auto-estima dos colaboradores.
Observa-se que estes objetivos estão muito alinhados com o conceito de
Manufatura Enxuta. A sigla 5S saiu de cinco palavras japonesas que começam
com a letra S: Seiri - Senso de Utilização: consiste em decidir o que é necessário
e eliminar o que não é necessário.
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Deve-se manter apenas o equipamento mínimo para apoiar as operações do dia
a dia. Verifica-se o que é útil e necessário e separar aquilo que não tem utilidade
descartando o que não serve, ou disponibilizando para outro setor.
Esse senso é importante para combater a tendência humana de guardar as
coisas. Seiton - Senso de Ordenação: “Um lugar para cada coisa e cada coisa em
seu lugar”. Este senso consiste em colocar tudo em ordem e com fácil acesso.
Deve-se analisar onde e como as coisas são guardadas, definindo critérios, como
lugar e modo adequados, para organizá-las. Manter tudo em seus lugares após o
uso. A padronização, como a criação de um sistema de identificação visual e de
um sistema de inventário que facilite o acesso às coisas é muito importante,
reduzindo assim, o tempo perdido procurando por ferramentas e materiais e
eliminando movimentos inúteis.
Seisou - Senso de Limpeza: consiste em eliminar lixo e sujeira, fazer uma faxina
geral, tornar problemas fáceis de serem localizados. A limpeza regular fornece
oportunidades de inspeções preventivas.
Deve-se sempre acionar regularmente o pessoal da limpeza e da manutenção,
desenvolver hábitos de limpeza como, por exemplo, limpar os objetos antes de
guardá-los.
Seiketsu - Senso de Saúde: é importante estabelecer diretivas para eliminar todas
as causas de desordem, como estabelecer um sistema de controle visual; tornar o
local de trabalho de fácil manutenção, incorporando os primeiros três S’s;
estabelecer um sistema de controle visual; melhorar as condições ambientais de
trabalho; promover o respeito mútuo, criando um ambiente de trabalho harmonioso
e cuidar sempre da saúde e higiene pessoal.
Shitsuke - Senso de Autodisciplina: consiste basicamente, em disciplinar a prática
dos “S” anteriores, mantendo todas as melhorias feitas. Para isso é importante
fazer inspeções periódicas para estabelecer orientação, mudar a cultura para
promover e manter permanentemente um local de trabalho limpo e seguro,
compartilhar os objetivos estabelecidos, difundir regularmente conceitos e
informações, cumprir as rotinas com paciência e persistência, incorporar os
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valores do Programa 5S na vida das pessoas criar mecanismos de avaliação e
motivação.
Os sensos de Organização e Limpeza são fundamentais no Sistema de
Manufatura Enxuta, no que diz respeito a confiabilidade, visibilidade dos
problemas, redução dos desperdícios, controle e aprimoramento da qualidade,
condição moral dos funcionários, etc.

2.11 JUST IN TIME
A expressão Just in Time é de origem inglesa e foi adotada pelos japoneses, que
segundo OHNO, este conceito surgiu na Toyota Motor Co. Esta expressão, em
português significa “bem na hora”. TAIICHI OHNO define o Just in Time.

2.12 SMED- SINGLE MINUTE EXCHANGE DIE
Troca Rápida de Ferramenta A redução do tempo de troca de ferramentas é de
extrema importância no sucesso do Sistema de Manufatura Enxuta, segundo
SHINGO (1996).
Consiste na quantidade de tempo necessária para trocar uma referência desde a
última peça produzida de um lote até a primeira peça produzido no seguinte lote
de produção.
A redução do tempo é importante porque melhora a eficácia de todo o
equipamento, contribui para implementar programas de produção nivelada, ajuda
a reduzir o inventário de produtos finais, dá suporte à metodologia “Fluxo de
Produção”, contribui para a eliminação das perdas e desperdícios, além de
adicionar a capacidade da máquina e melhorar a qualidade.
A utilização da Metodologia Kaizen considera alguns aspectos do processo
produtivo da organização, sendo as principais quatro etapas:
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Figura 4: Etapas Kaizen
Fonte: kaizen Institute ( 2020)

A aplicação do método kaizen na mão de obra visa a elaboração do (POP)
Procedimento Operacional Padrão. Ou seja, criar uma rotina a ser executada
baseada nas experiências dos trabalhadores, de forma a evitar erros.
Kaizen prega por melhorias continuas, até mesmo pequenas melhorias e de longo
prazo. Um dos diferenciais é por se tratar de uma ferramenta barata, pois as
mudanças acontecem mesmo sem tecnologia e equipamentos avançados. É
desempenhada de esforço humano, dedicação, comunicação, trabalho em equipe,
disciplinas baseadas na capacidade pessoal dos envolvidos (REIS,2010)
2.13 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
O diagrama de Ishikawa esclarece processos considerados complexos dividindo
em processos mais simples, portando ficando mais controláveis (TUBINO,2000).
Esta ferramenta é especifica para detectar a raiz do problema (SLACK,2009).
O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta poderosa e utilizada para expor
potenciais problemas que a princípio não eram encontrados em um processo que
afetam o resultado diretamente (WERKEMA,1995).
O número de potencias causas pode ser elevado, sendo assim a mesma pode ser
divididas em famílias ou categorias, Segundo Campos (1999), são elas, máquinas,
meio-ambiente, medidas, matérias, métodos e mão de obra, conforme ilustrado na
Figura 5.
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Figura 5: Diagrama de ISHIKAWA
Fonte: Criação Própria

3 METODOLOGIA
O objetivo desta pesquisa é tratar um problema que abrange o setor de usinagem:
perda de tempo em setups e movimentações que geram falta de hora máquina
para fabricar produtos de outros clientes, gerando agravamento no prazo de
entrega.
As variáveis analisadas são exclusivas da empresa objeto de estudo, o método
científico é fundamental para validar o estudo, dessa formar requer “modo
sistematizado, utilizando para isto método próprio e técnicas especificas”
(RUDIO,1980).
Através de brainstorming realizado com os diretores e colaboradores do setor, foi
levantado o produto que tem mais dificuldade de fabricação e também é o carro
chefe da empresa, através de registro de relatório padrão, preenchidos pelos
colaboradores contendo o tempo de fabricação de cada atividade, para servir
como base para criação de planilhas onde será calculada a eficiência das
operações, antes e depois da aplicação da metodologia.
O objetivo específico segue um método lógico, servindo para tomada de decisão
das próximas iniciativas. Analise dos dados será realizado por indicadores
estatísticos.
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Em relação ao objetivo, a pesquisa é considerada exploratória, segundo GIL
(2017) as pesquisas exploratórias tendem a ser mais flexíveis em seu
planejamento, pois pretendem observar e entender o mais variado aspecto relativo
ao fenômeno estudado pelo pesquisador.
Este é descrito como um estudo de caso, segundo (LAVILLE & DIONNE)1999, A
vantagem mais marcante dessa estratégia é as possibilidades de aprofundamento
que oferece, pois os recursos estão concentrados no caso visado e não está
submetida a restrições ligadas a comparação do caso com outros casos.

4 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento desse estudo será realizado de acordo com a ordem
estabelecida pelos objetivos específicos apresentados no item 1.2.

4.1 EDGECAM
Edgecam é uma poderosa ferramenta de programação CAM pois nele trabalha de
forma associativa a modelos 3D.
O Edgecam é um software que cria caminhos para ferramenta de trabalho de
maneira mais rápida, sendo assim possível fazer várias maneiras de usinagem e
processo, pois é possível fazer simulação do processo e de tempo de fabricação
para validação do modelo.
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Figura 6: Software De Programação E Usinagem
Fonte: Apostila Edgecam 2018(2020)

4.2 VANTAGENS
Edgecam possibilita a usinagem utilizando o modelo 3D real do produto para
iniciar sua fabricação. Com seu sistema de simulação 3D após criar a sequência
de programação é possível simular as etapas para análise do processo afim de
analisar a viabilidade da usinagem empregada.
Facilidade de edição, uma vez programada a peça e se preciso modificar a
programação devido a condição do ferramental.
Interação com outro software CAD por trabalhar utilizando sistema CAD/CAM é
possível trabalhar com qualquer produto gerado através de um software 3D.
Programação rápida, através do sistema de macros dentro da ferramenta é
possível salvar modelos de programação e depois replicar em uma nova
programação através de macros.
Planos 2D dentro da ferramenta, se empresa não possuir software de desenhos
3D através do próprio Edgecam é possível criar modelos 2D para criar
programação e também é possível criar desenhos 3D.
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Programação de diversas máquinas com os pós processadores corretos que gera
o formato que a máquina CNC recebe os dados é possível programar desde
tornos CNC, centro de usinagem e entre outras maquinas CNC.
5 COLETA DE DADOS
Na etapa coleta de dados, são verificadas todas etapas do processo produtivo do
produto, para que possa se nessa etapa identificar e visualizar os problemas mais
frequente ocorridos na linha de produção. Para essa analise ser eficiente e
garantir uma melhoria que elimine os gargalos existentes no processo foi
elaborado planilha em Excel com dados de todos clientes e produtos, tais como
tempo de fabricação em cada máquina, quantidade, sequência de fabricação e
demanda e também digrama de ISHIKAWA para melhor analise do setor a ser
estudado.
As Figuras a seguir foram criadas e embasadas na coleta de tempos realizadas no
local de estudo.

5.1 TABELAS

Figura 7: Dados Tempo de Fabricação
Fonte: Dados coletados pelo Autor (Período do ano 2019)
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A Figura 07, representa a coleta de dados dos relatórios de procedimento
operacional padrão, que é utilizado para medir tempo de fabricação e comparar se
o preço cobrado para fabricação está gerando lucro ou prejuízo.
Logo em seguida a Figura 8, indica as etapas do processo de forma geral, sendo
assim, quando há necessidade de outro líder que atua em setor diferente passar a
tarefa para o setor de fresamento ou outros setores, fica claro a sequência correta
das atividades a serem executadas.

Figura 8: Etapas de Processos
Fonte: Criação Autor (Período do ano 2019)

Figura 9: Demanda Diária/Mensal
Fonte: Criação Autor (Período do ano 2019)
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A demanda diária foi utilizada para fazer análise do produto levantado através do
brainstorming e constatou como o de maior valor, para usá-lo de referência na
estratégia que será proposta para a melhoria de tempos e métodos.

Figura 10: Analise de tempo Processo 1
Fonte: Empresa Estudada (Período do ano 2019)

A Figura 10, demonstra a estratificação de tempo do produto 6405BHGE (Produto
Estudado) após a chegada no setor para dar início a fabricação em uma única
maquina até o término de sua finalização.
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Para avaliar melhor o método proposto a ser apresentado foi criado o diagrama de
ISHIKAWA na empresa para apontar a necessidade:

Figura 11: Diagrama de Ishikawa da análise do método de fabricação.
Fonte: Elaboração autor (2020)

Para analise vamos responder ao questionamento:
Para Medições
•

Tempo de Setup - Em processos de fabricação números elevados de
Setup ocasiona menos produção.

Para Material
•

Qualidade das peças fabricadas - A empresa tem o setor de compra
onde verifica com o fornecedor a qualidade do material para ser
fabricado de acordo com a necessidade do cliente, e também se
atende ao prazo de entrega para não comprometer a produção.

•

Durante a fabricação - O inspetor de qualidade que passa
inspecionando a fabricação para analisar se está correta ou não e ao
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final de todo processo passa para o setor de qualidade para
liberação final do produto.

Para Pessoal
•

Qualificação Operacional - Para a contratação ou recrutamento
interno o RH solicita que é necessário curso para exercer atividades
de operações de maquinas e usinagem.

•

Treinamento Operacional - A empresa aplica treinamento entre os
colaboradores do setor para que se haja mudança de maquinas os
mesmos estarão aptos a executar a operação.

•

Rotatividade Operacional - Atividade operacional é bastante rotativa
por se tratar de usinagem diversa então as peças variam bastante
entre si.

Para Ambiente
•

Queda de Energia - A empresa não conta com suporte de geradores
que é um agravante quando ocorre queda inesperada de energia.

•

Layout - O Layout do setor é um pouco fora de ordem e muito
compacto e não tem faixas demarcando onde é corredor, que
dificulta bastante a movimentação e sequenciamento de fabricação
das atividades por não poder aproximar das maquinas que pode
gerar acidentes.

Para Métodos
•

Quantidade de Setup elevado - No setor a ser estudado não existe
um padrão de Setup a ser executado, cada operador faz de uma
maneira o setup de acordo com o tipo de peça (produto) que ele
deve fabricar, assim tendo bastante quantidade de setups no setor
por não ter padronização.
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•

Padrão de Serviço - A empresa conta com normas de fabricação
passada ao colaborador em seu treinamento para manter um padrão
de fabricação e também com o sistema de qualidade que cobra o
mesmo.

Para. Maquinas
•

Maquinário obsoleto – O setor a ser estudado é composto com
maquina entre a mais velha 22 anos e a mais nova 5 anos. Cabe
aqui avaliar se a tecnologia do maquinário afeta diretamente o tempo
de fabricação.

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Antes de implantar a metodologia Lean no setor de usinagem os custos inerentes
eram traduzidos em atraso na produção e atraso na entrega ao cliente.
Na empresa existia um problema grande que era a desorganização em sequenciar
as atividades em comum, após aplicação do lean foi possível reverter esse cenário
a empresa passou a ter um Layout novo com corredores de marcados, maquinas
e bancadas com etiquetas especificando cada tipo de trabalho e seu local. Assim
dando mais fluidez no fluxo do processo.
Quando a máquina ficava dedicada a fazer o produto abordado neste estudo,
criava-se gargalos entre outros produtos que era gravíssimo.
Após a implantação do Lean que foi a fabricação por etapas obteve ótimos
resultados devido a cada máquina fazer um tipo de processo, pois não perde
tempo por setups, foi possível conciliar outros serviços que são em comum, por
exemplo furação em uma peça que não necessita de fresamento.
A diretoria da empresa aprovou compra de novas ferramentas especifica para
ajudar no rendimento do trabalho, já que o investimento em maquinas modernas
no momento não era uma opção.
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Com as novas ferramentas de usinagem e estratégias de fabricação foi possível
aumentar a capacidade de produção das maquinas, pois diminuiu o tempo de
utilização da máquina para fabricação.
A Figura 12 demonstra a eficiência do método piloto aplicada na empresa,
comprovando a eficácia da aplicação do Lean.

Tabela 05 - Processo 2
Fonte: Empresa (2019)

Observando a tabela do Processo 1 e Processo 2 temos que no processo 1 tem
59,07% de eficiência, já no processo 2 temos a eficiência de 87,48% um aumento
de 28,41% tratando de um único produto estudado.

37

7 CONCLUSÃO
Dentre os pontos observados no processo de usinagem e com o digrama de
Ishikawa existe pelo menos 3 itens contribuindo para acumulo de tempo na
fabricação.
Em resumo, existem equipamentos com tecnologia (obsoleta) que impacta na
produção. E um alerta é o para umas das causas do tempo elevado de setups e o
ambiente fora do padrão adequado para melhoria de comunicação entre as
atividades.
E outro agravante mesmo que tenha a ordem de fabricação (OP’s) a forma que é
passada para a fabricação não possui uma correlação das atividades uma da
outra tornando o processo fora de método de sequenciamento lógico.
Após a conclusão que necessita de um programa de otimização de tempos e
métodos sugere então o trabalho voltado ao lean manufacturing.
Seguindo as etapas do lean manufacturing, sugere-se um trabalho com todos
envolvidos, para que possa seguir a risca a implementação do lean.
Iniciando com a fase preparatória, a empresa pode adotar sua sistemática para
implementação de um projeto, conforme mostra cada etapa.
A segunda fase é a fase inicial, onde se deve eliminar as percas principais de
maior impacto, como por exemplo diminuir a constante perca de tempo por setup.
Complementando a perda seria a não organização do setor que ocasiona falta de
sequenciamento e desorganização.
A terceira fase, é a fase de implementação onde será dada mais ênfase nos
pilares do lean manufacturing, sendo elas Melhoria em máquinas, instalações e
equipamentos e manutenções programadas.
A seguir será apresentada sugestões para a fase do lean manufacturing.
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Na melhoria da maquinas, instalações e equipamentos, levando em consideração
o tempo elevado no setup e na fabricação executar trabalhos de melhoria afim de
reduzir esse tempo. Referente a analise causa, o Layout citado como dificuldade
sugere a implantação de sistemas que possa melhorar a organização e limpeza do
setor.
Para isso será aplicada a metodologia do 5s.
Com aplicação do 5s será criado um novo Lay out para o setor com intuito de
organizar o fluxo de processo e facilitar a comunicação entre as atividades.
Elaborar um check list que deve ser realizado pelos colaboradores, com intuito de
detectar falhas no processo. Nessa fase é importante informar aos colaboradores
como é importante a realização dessa atividade, onde a consequência de cumprila é positiva, e com isso faz atividade de execução e limpeza e o treinamento para
o preenchimento do check list.
Na incorporação do Lean deve se levantar as habilidades individuais, para a
execução das atividades para a implementação. Com esse levantamento faz a
programação do treinamento encima das necessidades, isso irá facilitar a
compreensão dos colaboradores em executar os procedimentos listados.

8 IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO PILOTO
O processo atual proposto consiste na fabricação por etapas, consiste em dividir
as etapas do processo por maquinas, assim após o material chegar cortado na
bancada de usinagem o processo de fabricação teve a seguinte divisão Primeiro
deve fazer fresamento (esquadrejamento) maquina 1º, após termino dessa etapa
passa para a 2º máquina e faz e a terceira etapa é o mandrilhamento na máquina
3º.
Para a verificação de viabilidade antes de aplicar no processo real foi feita
simulação de tempo e etapas no software Edgecam pois nele é possível criar
vários cenários de fabricação e simular seu tempo de operações, também foi
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realizado teste com ferramentas de usinagens diferente que garante mais rapidez
no processo.
Com base na simulação realizada foi possível observar que é mais rápido fazer
por etapas do que pegar uma única maquina e fazer o processo produtivo
completo, pois tem perda por setups espera de terminar uma operação no lote por
completo para depois começar uma nova.
E o ponto mais importante para implementação foi a conciliação de processos
iguais de fabricação em peças diferente, ou seja, aproveita a mesma máquina e
ferramenta para fazer outros produtos diminuindo o tempo de espera por
maquinas disponíveis já que no processo antigo tinha que esperar a finalização de
um lote de peças para iniciar outros.
Foi elaborado a estratégia de qualidade que o cliente deseja pois nem sempre o
cliente quer pagar a mais pela aquela qualidade do produto, se for de qualidade
mínima que atende o que ele quer então deve fazer conforme pedido para evitar
gastos desnecessário.
Na implementação do Lean o estudo de caso foi bem recebido pelos diretores da
empresa, os colaboradores no primeiro momento tiveram dificuldade para receber
o Lean, ouve até desconfiança que a metodologia poderia trazer resultados.
Depois da implementação do Lean os colaboradores perceberam a importância da
filosofia e o método aplicado, facilitando as operações devido a organização das
etapas de fabricação e agregando crescimento profissional.
O método aplicado na empresa com inovação de ferramental e métodos teve um
ótimo resultado pois em um único produto teve 28,41% de aumento na eficiência,
nos demais produtos, também houve teve melhoria pois são peças diferentes que
pode usar o mesmo método, o que leva a otimização das operações de usinagem.
Com a formalização dos processos a empresa ficou mais organizada e isso
contribuiu diretamente no processo de fabricação pois com as análises dos
processos foi possível atuar com melhorias e obter um resultado positivo para a
organização.
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Com o estudo da qualidade dos produtos foi possível junto a estratégia e métodos
aplicados, conseguir uma redução de custo na fabricação, com diminuição dos
gastos com horas extras utilizadas para compensar a diferença de tempo que não
atendia a demanda. O custo gerado anteriormente foi revertido em lucro depois de
um determinado tempo, pois pagou o investimento em novas ferramentas.
A implementação do Lean teve um impacto positivo, reduziu os custos de
fabricação e o tempo de trabalho ficou adequado e caíram os tempos de espera
sem produzir.
Como observado, com a aplicação da metodologia Lean, pequenos ajustes e
planejamento pode alcançar grandes resultados, tais como: melhoria no ambiente
de trabalho, melhoria na qualidade do serviço e redução do tempo de entrega ao
cliente.

41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ECKES., A Revolução Seis Sigma. Editora: Campus. 1º impressão. 2001.
GHINATO, P. Produção & Competitividade: Aplicações e Inovações, 2000.
MICHAEL L., Lean Seis Sigma para Serviços. Editora: Qualitymark. 1º impressão.
2009
OHNO T., Sistema Toyota de Produção - Além da Produção em Larga Escala,
1997.
PAVANI., Mapeamento e Gestão Por Processos - BPM. Editora: M.Books. 2020.
ROZENFELD, H.; FORCELLINI, F. A.; AMARAL, D. C.; TOLEDO, J. C.; SILVA, S.
L.; ALLIPRANDINI, D. H.; SCALICE, R. K. Gestão de Desenvolvimento de
Produtos: uma referência para a melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006.
WOMAC,J,P,& JONES, D,T., A mentalidade enxuta nas empresas, elemine o
desperdício e crie riqueza . 4a Edição. Rio de Janeiro, 1998.

