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RESUMO 

 

Este trabalho foi um estudo de caso realizado na empresa APTIV localizada cidade de 

Paraisópolis-MG em abordagem exploratória e quali-quantitativa. O estudo contempla uma 

melhoria na linha Habitáculo F3, visando a satisfação da nova demanda do cliente. O objetivo 

geral era analisar o processo de fabricação de chicotes automotivos a fim de identificar pontos 

de melhoria. Foram utilizadas ferramentas de melhoria contínua do ciclo DMAIC e do 

conceito de Lean Manufacturing. 

 

Palavras-chave: Lean Manufaturing. DMAIC. Chicotes automotivos. 

 

ABSTRACT 

 

This work was a case study carried out in the company APTIV located in the city of 

Paraisópolis-MG in an exploratory and quali-quantitative approach. The study contemplates 

an improvement in the Passenger F3 line, aiming to satisfy the new customer demand. The 

general objective was to analyze the manufacturing process of automotive harnesses in order 

to identify points of improvement. Continuous improvement tools from the DMAIC cycle and 

the Lean Manufacturing concept were used.  

 

 

Keywords: Lean Manufacturing. DMAIC. Automotive whips.
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1 INTRODUÇÃO 

Em um mundo rodeado por constantes mudanças e com a competividade cada vez maior, as 

empresas lutam para conseguir se adaptar a esse novo cenário, visto que a todo instante o 

ambiente externo gera influência sobre suas decisões. É importante mencionar, que a 

qualidade e o preço dos produtos/serviços é uma das principais influências geradas pelo 

mercado, dessa forma, alcançar excelência nesse quesito, aumenta as chances de as empresas 

obterem sucesso sobre seus concorrentes.  

Com o avanço da tecnologia, empreendedores dos mais diversos ramos, procuram formas de 

automatizar ou eliminar processos que são repetitivos e desperdiçam tempo. Esse avanço se 

torna inevitável, visto que, se uma empresa deixa de acompanhar as melhorias tecnológicas, 

seus concorrentes irão se sobressair e conquistar o mercado. Já que eles conseguirão melhores 

preços e qualidade.  

No início da década de 1980, acontecia uma revolução na produção de automóveis quando os 

produtores japoneses introduziam novas formas de organização, novas práticas de gestão e o 

uso intensivo das novas tecnologias de informação, surgindo assim, o modelo de produção 

enxuta (lean manufacturing), utilização de produção e fornecimento just-in-time, produção 

em pequenos lotes, a prática da Qualidade Total, a busca contínua de melhoramento e 

aperfeiçoamento em seus produtos, e um maior envolvimento dos fornecedores no projeto dos 

componentes por eles fabricados. (BASTOS, 2012). 

No Brasil o setor automobilístico passou por dois períodos principais em sua história: O 

primeiro, em 1957, é referente à sua implementação e durou até o final da década de 1980. O 

segundo, responsável pelas mudanças que todo o mercado mundial sofreu durante a década de 

90 e no qual teve origem o processo de abertura comercial e o consequente aumento da 

competitividade interna, que dura até os dias atuais. 

A estrutura organizacional de fornecedores do setor automobilístico brasileiro está 

subdividida em diferentes níveis. No primeiro nível estão os fornecedores de sistemas prontos 

para as montadoras, também denominados de “sistemistas” (suspensão, direção, linhas de 

freios, câmbio, transmissão, sistemas elétricos e eletrônicos e pneus). Estes  possuem intensa 

participação na produção e no desenvolvimento de novos projetos de modelos. Neste nível 

estão as grandes corporações estrangeiras, com uma estrutura produtiva bastante concentrada, 
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competitiva e internacionalizada. 

Neste contexto, as indústrias de chicotes elétricos automotivos, desempenham papel 

fundamental na cadeia de fornecimento para indústrias automobilísticas. Com base na 

evolução dos sistemas de produção, as indústrias de chicotes passaram a investir em 

melhorias em seus sistemas de produção. Isso porque, com novos sistemas de produção e 

gestão, as empresas ganham em eficiência produtiva e competitividade. 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso realizado na APTIV, uma empresa de tecnologia 

global que desenvolve soluções de mobilidade mais seguras, mais ecológicas e mais 

conectadas, que permitem progresso no segmento. Sua produção é focada nos sistemas de 

transmissão de energia e sinais, que são conjuntos de circuitos elétricos e conexões que 

interligam os dispositivos eletroeletrônicos do veículo. Esses são mais conhecidos como 

chicotes elétricos. A empresa busca constantemente melhorias, pois seu processo produtivo é, 

em sua grande maioria, manual. Por isso, é de extrema importância que seus processos 

estejam sendo acompanhados dia após dia. Isso para que desbalanceamentos e ociosidades 

não passem despercebidos.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo desse trabalho de pesquisa é a aplicação de ferramentas do Lean Manufacturing na 

linha de montagem de chicotes elétricos de uma grande montadora de automóveis, visando 

eliminar desperdícios e maximizar a eficiência do processo de montagem. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com o intuito de complementar e melhor explicar o objetivo geral desse trabalho, são 

apresentados os seguintes objetivos específicos: 

a) Mapear o processo de fabricação; 
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b) Identificar pontos de melhoria; 

c) Aumentar a produção de chicotes em 10%. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Para uma empresa de grande porte, que possui uma grande capacidade produtiva, diversas 

variações nos seus processos e muitos funcionários, se faz necessário a implementação 

constante de melhorias, visando tornar as atividades internas o mais enxutas possível. Uma 

das linhas mais importantes e representativas da empresa precisa de melhorias no seu 

processo, pois haverá um aumento de demanda e a capacidade atual da linha não é suficiente. 

O projeto em questão foi  realizado em uma linha de produção que representa 30% de impacto 

no cliente. Esse por sua vez, alcança 22,2% dos ganhos da empresa, classificando-se como a 

linha mais representativa do cliente em questão, e como a 2ª da planta.   

 

4 OBJETO DE ESTUDO 

4.1 A EMPRESA 

A APTIV é uma empresa de tecnologia global que desenvolve soluções mais seguras, mais 

ecológicas e mais conectadas, que permitem o futuro da mobilidade. Originada na América do 

Norte, iniciou suas atividades no Brasil em 1995 e atua como empresa substituta e atual 

proprietária da empresa Delphi Automotive Systems, que atua na produção de chicotes 

elétricos. Atualmente, está localizada em 45 países pelo mundo, com mais de 147 mil 

funcionários, possuindo 109 unidades fabris e 14 Centros Tecnológicos. Seu faturamento 

anual global gira em torno dos $13.066 bilhões (2020). No Brasil, se instalam 4 fábricas, 

localizadas nas cidades de Paraisópolis-MG, Conceição dos Ouros-MG, Espírito Santo do 

Pinhal-SP e Jambeiro-SP. A APTIV fornece globalmente para diversas montadoras como 

Ford, Fiat, Volkswagem, GM, Toyota, Mercedes-Benz, John Jeere, CNH e PSA.  

De forma geral, o chicote elétrico tem a função de conduzir toda energia elétrica necessária 

para o funcionamento do automóvel, bem como ser o meio de condução de toda a troca de 
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informações elétricas e eletrônicas dos módulos e sensores dos automóveis, permitindo o bom 

funcionamento de todas as funções disponíveis, tais como partida, iluminação, abs, air-bag, 

multimídia, entre outros. São constituídos por cabos de cobre revestidos por PVC de distintas 

bitolas, classes de temperatura e cores, cravados em suas extremidades por terminais 

estanhados ou dourados e ligados em conectores ou porta fusíveis e relés. Durante a 

fabricação, sobre os circuitos são aplicadas proteções, também chamadas de revestimentos, de 

diferentes classes de temperatura e tipos, tais como: tubos de PVC lisos ou corrugados, fitas 

de PVC ou antiabrasivas, proteções acústicas e térmicas. Dependendo do tipo de aplicação, 

calhas de direcionamento e clips de fixação podem ser aplicados. Já na montadora, o chicote 

elétrico é distribuído em seu percurso no carro e conectado em suas peças. 

 

 

FIGURA  1 - Representação do chicote elétrico no veículo 
FONTE: APTIV. 

 

Os chicotes produzidos pela APTIV são totalmente personalizados de acordo com o cliente e 

este pode optar entre desenvolver o desenho ou requisitar que a própria empresa o desenvolva, 

de acordo com suas especificações. Uma vez recebido o desenho, a empresa se planeja para 

que o modelo do chicote seja inserido nos seus processos de fabricação. Caso o chicote 

requisitado seja inédito, uma nova linha de produção é desenvolvida. Por outro lado, se houve 

acréscimo em alguma parte ou pequenas modificações nos chicotes já existentes, a linha é 

atualizada para atender ambos. 
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4.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS CHICOTES 

O processo produtivo dos chicotes elétricos automotivos passa pelas seguintes etapas: Corte 

de cabos, crimpagem de terminais, preparação de circuitos (splices e twisters), processo de 

montagem, teste elétrico e, eventualmente, contenção. 

 

4.2.1 Corte de cabos 

A APTIV produz seus próprios circuitos em uma fábrica de cabos que opera dentro das 

dependências da empresa localizada em Paraisópolis-MG, e faz a distribuição desses circuitos 

para todas as plantas localizadas no Brasil. 

Após a saída dos circuitos da fábrica de cabos, eles são direcionados para as máquinas de 

corte que, mediante uma programação específica, fazem as medições e cortes dos circuitos, 

cravam os terminais e geram as etiquetas do circuito finalizado. 

 

 
FIGURA  2 - Exemplo de máquina usada na confecção dos circuitos 

FONTE: https://www.emb.ind.br/ 
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FIGURA  3 - Exemplos de cravamento de terminais 

FONTE: APTIV 

 

4.2.2 Preparação de circuitos 

Após prontos, alguns circuitos com terminais passam pelo processo de preparação, que podem 

ser splices, onde é realizada a união de 1 ou mais circuitos no mesmo filamento de cobre, ou 

twisters, que consiste na união trançada de 2 circuitos. 

 

 

 
FIGURA  4 - Exemplo de aplicação da splice 

FONTE: www.assemblymag.com 
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FIGURA  5 - Exemplo de twisters 

FONTE: www.cmec.com.tw/  

 

4.2.3 Processo de montagem 

O processo de montagem, de forma geral, é dividido em: kits e estações. Os kits são 

responsáveis pela montagem inicial do chicote, conectando os circuitos aos conectores. Já as 

estações, recebem os kits e os roteiam nas mesas de montagem, onde irão receber todo o 

acabamento necessário para finalização do produto. 

 
FIGURA  6 - Linha de produção de chicotes 

FONTE: www.grupokabel.com.br/kabel/tecnologia  

 

4.2.4 Teste elétrico e contenção 
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O teste elétrico é uma mesa onde todos os conectores do chicote são acoplados e são 

realizados vários testes de continuidade, de forma a garantir que todas as ligações estão 

conformes. Se aprovado no teste elétrico, a contenção se encarrega de verificar todos os 

dimensionais do chicote e se os conectores estão conforme a instrução de processo. 

 

 
FIGURA  7 - Mesa de teste elétrico 

FONTE: APTIV 

 

 

 
FIGURA  8 - Exemplo de contenção 

FONTE: APTIV 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o estudo de caso em questão, serão utilizadas algumas ferramentas para auxiliar no 

processo de melhoria, são elas: 

 

5.1 LEAN MANUFACTURING 

O Lean Manufacturing é um sistema com a abordagem de identificar e eliminar as perdas, ou 

tudo aquilo que não agrega valor as atividades através da melhoria contínua, forçando o 

sistema de manufatura melhorar a sua qualidade, reduzir o lead time e reduzir custos 

(SCHROER, 2004). 

A filosofia é talvez o melhor que se adapta para refletir o alcance total da prática de 

gerenciamento da manufatura pioneiro nas indústrias de manufatura japonesas e que agora 

vem sendo implementado nas empresas ocidentais (VOSS, 1995). A seguir são citados 

autores consagrados como WOMACK et al. (1990), MONDEN (1993) e SHINGO (1989).  

 

5.1.1 Princípios da produção enxuta 

Segundo Womack (2004), a produção enxuta é um sistema de administração da produção que 

visa a eliminação total dos desperdícios. É uma nova ótica de valor tomando como ponto de 

vista o cliente.  

Já o Sistema Toyota de Produção que também é denominado como Sistema de Produção 

Enxuta se destaca pela flexibilidade no atendimento das variações do mercado devido a 

fabricação de pequenos lotes e, como consequência, permitindo maiores variedades de 

produtos.  

No Sistema Toyota de Produção, a busca pela qualidade do produto e o defeito zero são metas 

a serem buscadas incessantemente. Para buscar o defeito zero foram desenvolvidas diversas 

técnicas simples e extremamente eficientes com kanban e o Poka-Yoke. 
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Os pilares do Sistema Toyota de produção estão representados na Figura 9. 

  

 

FIGURA  9 - Casa do Sistema Toyota de Produção 

FONTE: LIKER (2005) 

 

5.1.1.1 Just-in-time 

O just-in-time é um dos pilares do Sistema Toyota de Produção e deve ser perseguido a todo 

custo. Segundo Ohno (1998) o just-in-time é receber ou adquiri o produto no momento certo, 

na quantidade necessária e com qualidade. Este pilar possibilita aflorar o desperdício e, as 

irregularidades. E, estes podem ser eliminados, buscando a eficiência.  

 

5.1.1.2 Jidoka  

O Jidoka também conhecido como automação. A automação é o outro pilar do Sistema 
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Toyota de Produção. Segundo Ohno (1998) deve-se automatizar um processo transferindo 

para máquina a inteligência humana. Este conceito também se estende aos operários da linha 

de montagem, os quais têm autonomia de parar a linha de montagem, reduzindo o risco de 

produção de produtos não conforme. 

 

5.1.2 Desperdícios sob a óptica do Sistema Toyota de Produção 

Na Toyota, entender como os custos são gerados é de suma importância, visto que dentre 

estes custos, muitos são gerados através de ineficiência. Eles são encarados como 

desperdícios, onerando o produto. A produção enxuta tem como objetivos identificá-los, 

classificá-los e eliminá-los o quanto antes possível. Segundo Ohno (1998) estes desperdícios 

podem ser classificados em: 

a) Superprodução: esse desperdício é caracterizado por produzir a mais do que o cliente 

absorve, isto eleva o custo do produto e reduz drasticamente o giro de estoque. Este 

também é o pior dos desperdícios, visto que, ele oculta outros desperdícios; 

b) Estoque: este desperdício é resultado da superprodução. A empresa necessita de um 

capital de giro maior para manutenção de sua operação. Este desperdício reduz a 

rentabilidade e por consequência os investimentos; 

c) Transporte: desperdício gerado pela movimentação desnecessária de peças, 

componentes, matéria-prima ou produtos acabados dentro da fábrica, ou entre fábricas; 

d) Movimentação: desperdício está ligado à movimentação dos operadores quando não 

estão atividades em que a matéria-prima não está sendo transformada em produto 

acabado; 

e) Defeitos: são produtos não conformes que geram retrabalhos ou descarte dos produtos. 

A mentalidade enxuta busca o defeito zero: fazer certo da primeira vez; 

f) Processamento: processos que não agregam valor ao produto e devem ser eliminados o 

mais rápido possível; 

g) Espera: o tempo de espera do funcionário, ou da máquina é um desperdício e deve ser 

eliminado o quanto antes possível. 

 

Portanto a produção enxuta visa maximizar a produtividade, utilizando o máximo dos 
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recursos de fabricação, e eliminando todas as fontes de desperdícios. Sob a ótica de WOMAK 

e JONES (2004) o valor é classificado em cinco princípios: 

a) Determinar o que é valor sob a ótica do cliente identificando processos que agregam ou 

não agregam valor. O valor ao cliente é inserir uma característica especificada pelo 

cliente; 

b) Identificar o fluxo de valor: identificar toda a seqüência de operações e atividades que 

agregam e que não agregam valor no processo produtivo, visando identificar e eliminar 

processos que não agregam valor; 

c) Implementar fluxo contínuo: realizar uma análise da cadeia de valor visando 

implementação do fluxo contínuo. Este  se apresenta como uma ótima ferramenta de 

evidenciar desperdícios; 

d) A lógica de produção puxada: deve ser aplicada onde o fluxo contínuo não é possível, 

devido desbalanceamento entre as operações, processos dedicados e distância entre 

processos; 

e) Buscar perfeição: a melhoria contínua deve ser sempre meta da empresa, uma vez 

atingido o nível almejado, impor metas mais ousadas.  

 

5.1.3 Ferramentas do Lean Manufacturing 

Existem várias ferramentas utilizadas para implantação do Sistema Toyota de Produção 

conforme ilustrados na Figura 2.1. Algumas destas são consideradas a base da casa do 

sistema. Outras sustentam o pilar do Just-in-Time enquanto as outras sustentam o pilar da 

automação. 

As ferramentas que são consideradas base do sistema são: 

a) Gestão Visual; 

b) 5S; 

c) TPM (Manutenção Produtiva Total); 

d) QCO (Qualit Control Office); 

e) Processos estáveis e padronizados; 

f) Produção Nivelada (Heijunka). 
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As ferramentas que suportam o pilar just-in-time do sistema são: 

a) Planejamento do takt time; 

b) Fluxo contínuo; 

c) Sistema puxado; 

d) Troca rápida; 

e) Logística integrada. 

 

As ferramentas que suportam o pilar Jidoka do sistema são: 

a) Líder de time; 

b) Parada automática; 

c) Andon; 

d) Separação pessoas e máquinas; 

e) Processos a prova de erro (Poka-Yoke); 

f) Help chain (Time de ajuda); 

g) Resolver a causa raiz do problema (5 Porquês). 

 

A seguir serão detalhadas nesse referencial teórico, apenas as ferramentas utilizadas nesse 

estudo de caso. 

 

5.1.3.1 Kaizen 

A palavra kaizen significa (KAI – mudar + ZEN – bem). Esta filosofia foi criada pelo 

engenheiro Taichi Ohno com o objetivo de eliminar desperdícios e promover a melhoria 

contínua. Visando aumentar a produtividade e melhoria de qualidade. Segundo Slack et al. 

(1997) as empresas que produzem produtos e serviços com melhor qualidade, menor tempo e 

com um custo menor que dos concorrentes detêm uma vantagem competitiva. 

Segundo Morais, Silva e Turrioni (2003), que a filosofia kaizen é muito difundida na indústria 
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automobilística, porém outros ramos da indústria também a estão aplicando e obtendo 

resultados significativos. 

 

5.1.3.2 Trabalho padrão 

Segundo Ferreira, Reis e Pereira (2002) o trabalho padronizado é uma ferramenta 

fundamental para implementação do Sistema Toyota de Produção. Segundo Nishida (2007) a 

padronização é um conceito utilizado na manufatura para garantir a estabilidade no processo e 

garantir que a operação será realizada na mesma sequência, da mesma forma, no mesmo 

tempo, garantindo a uniformidade da qualidade e uniformidade no tempo de execução da 

operação.  

Segundo Taichi Ohno (1998) o trabalho padronizado também é uma ferramenta eficiente no 

treinamento de operadores novos, visto que, com informações mais claras, objetivas e precisas 

reduz-se significativamente o tempo de aprendizado do novo operador. 

 

5.2 BALANCEAMENTO DE LINHA 

Peinado e Graeml (2007) define o balanceamento de uma linha como a distribuição das 

tarefas dentre as estações atingindo um determinado tempo aproximadamente igual, e que irão 

atender o Takt Time, ou seja, o ritmo necessário para atender a demanda do mercado 

(ALVAREZ e ANTUNES JR., 2001). Assim, Slack, Chambers e Johnston (2009) afirmam 

que a diversidade das atividades proporcionará um aprendizado mais rápido do grupo, uma 

facilidade em automatizar essas atividades e uma redução nos desperdícios, porém podem 

ocasionar monotonia e fadiga aos operadores devido à quebra da atividade principal em 

tarefas rápidas e de simples execução. 

Segundo Martins e Laugeni (2005), o balanceamento de linhas em conjunto com o layout visa 

uma racionalização dos recursos disponíveis, onde sua eficiência pode ser mensurada através 

de cálculos ordenados. Inicialmente, encontra-se a frequência que irá ser produzida uma peça 

nesta linha, ou ainda, o intervalo de tempo entre duas peças produzidas que é conhecido como 

tempo de ciclo (TC). A equação 1 apresenta o cálculo para TC: 
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𝑇𝐶 =
TEMPO DE PRODUÇÃO

QUANTIDADE DE PEÇAS NO TEMPO DE PRODUÇÃO
   (1) 

 

Encontrado o valor do tempo de ciclo, determina-se o número mínimo de operadores (N) 

necessário que essa linha de produção irá utilizar, dado teoricamente pela equação 2. 

 

𝑁 =
TEMPO TOTAL PARA PRODUZIR UMA PEÇA NA LINHA

TEMPO DE CICLO
   (2) 

 

Por fim, verifica-se o número real de operadores (NR) realizando uma simulação desta linha 

de produção. Para isso, é utilizado o menor número de operadores distribuindo-os dentre os 

postos de trabalho, monitorando o tempo que cada um irá realizar as operações. Logo, tem-se 

a eficiência do balanceamento quando relaciona o valor teórico e o real para o número de 

operadores como mostra a equação 3: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
N

NR
   (3) 

 

Com base no modelo anterior, pode-se classificar o balanceamento de linhas em dois tipos 

com relação ao objetivo. O primeiro tenta racionalizar o número de estações para atender um 

determinado tempo de ciclo, enquanto o outro busca otimizar o tempo de ciclo para atender o 

número definido de estações de trabalho. Com estes parâmetros as organizações visam 

alcançar um aumento de performance dos operadores, além de redução dos custos e recursos 

utilizados (TIACCI, 2015). 

Neste contexto, a produtividade de um sistema irá depender do número de postos instalados 

no chão de fábrica e a logística para produzir uma quantidade demandada de peças: quanto 

maior a perda do tempo com desperdícios, o número de empregados e insumos, menor será a 

taxa de produtividade deste sistema (OHNO, 1997). 
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5.3 CRONOANÁLISE 

Essa ferramenta consiste basicamente na análise dos tempos tomados dentro do processo 

produtivo em uma empresa. O primeiro passo dessa ferramenta é identificar se há algum 

processo sobrecarregado ou oscioso, buscando direcionar ou retirar atividades para que todas 

tenham praticamente o mesmo tempo. O tempo de ciclo é baseado no tempo do takt time, que 

por sua vez, é baseado na relação entre o tempo disponível para fabricação e a demanda. As 

atividades devem ter um tempo inferior ao takt time, para que seja possível atingir a produção 

requisitada pelo cliente. Para facilitar a visualização, seguem as fórmulas para chegar aos 

resultados comentados: 

 

𝑇𝐴𝐾𝑇 𝑇𝐼𝑀𝐸 =
TEMPO DISPONÍVEL PARA PRODUÇÃO

DEMANDA DO CLIENTE
    (1) 

 

𝑇𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝐼𝐶𝐿𝑂 < 𝑇𝐴𝐾𝑇 𝑇𝐼𝑀𝐸 ∴ PROCESSO EFICIENTE (2) 

 

 

FIGURA  10 - Relação tempo de ciclo x Takt Time 

FONTE: https://www.tecnicon.com.br/ 

 

A cronometragem da atividade pode ser realizada com base em um dos seguintes métodos:  

a) Método Contínuo; 
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b) Método de volta a zero. 

No método contínuo, o cronômetro é disparado da posição zero no início do processo, sendo 

parado somente no final deste. Já o método de volta a zero, o cronômetro é zerado ao término 

de cada elemento do processo (NASCIMENTO, et al., 2012). Os dois métodos citados são 

utilizados para se obter o tempo normalizado da operação. 

A determinação do tempo normal é estabelecida a partir do fracionamento da atividade 

principal em partes ou elementos mensuráveis e o tempo de cada trabalhador é coletado pelos 

analistas. Os tempos registrados serão convertidos em padrões de ritmo da produção para 

aquela operação estudada, e são expressos em minutos por unidade de produção (GAITHER e 

FRAZIER, 2007) 

A cronoanálise é uma ferramenta aplicada para cronometrar e estudar o tempo que um 

colaborador emprega para realizar uma operação, em um processo industrial (BARNES, 

1977).  

5.3.1 Avaliação do ritmo do operador e encontro do Tempo Normal 

O processo durante o qual o analista compara o ritmo do operador avaliado com o seu próprio 

conceito de ritmo normal é definido como avaliação do ritmo (Barnes, 1977). 

Nesse sentido, para o encontro do tempo normal e consequentemente o ritmo do operador, é 

utilizado o Sistema Westinghouse que se consiste em habilidade: que é a competência para 

seguir um método, esforço: que é associado a um ritmo constante durante uma operação, 

condições: relacionadas ao ambiente, máquinas, ferramentas etc., e consistência dos 

movimentos, para estimativa da eficiência do trabalho, conforme Figura 11. 
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FIGURA  11 - Avaliação dos fatores de ritmo, Sistema Westinghouse 

FONTE: Barnes (1977) 

 

5.3.2 Determinação de tolerâncias 

Há dois tipos de tolerância: para atendimento a necessidades pessoais e para alívio de fadiga. 

Assim, por meio das entrevistas semiestruturadas com o operador do setor, foram definidos as 

seguintes concessões de tolerâncias a serem acrescidos no tempo normalizado: 

a) Tolerância pessoal: o trabalhador atende suas necessidades especiais como ir ao 

banheiro e beber água, algumas vezes durante suas operações. O trabalho é executado 

em condições desfavoráveis, o local é muito quente, com pouca circulação de ar, o que 

favorece a tal tolerância. Geralmente o valor de tolerância pessoal é de 5%. 

b) Tolerância para a fadiga: Até hoje não existe uma forma satisfatória de se medir a 

fadiga. Dessa forma, foram analisadas e discutidas com o operador, as condições 

favoráveis de tolerância para fadiga, que são: o trabalho realizado em pé, a limpeza 

constantemente da mesa de trabalho e o calor. Geralmente o valor de tolerância para a 

fadiga é de 5%. 

 

5.3.3 Encontro do tempo-padrão 

Após o cálculo do tempo normalizado, e o fator de tolerâncias, obtém-se o tempo padrão da 

operação, que é representado pela fórmula: 
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 TP = TN x FT 

 

O tempo-padrão é a quantidade de tempo necessário para desenvolver uma unidade de 

trabalho, usando um método e equipamentos dados, sob certas condições de serviço, por um 

trabalhador que possua uma quantidade específica de habilidade na atividade e que utilizará 

dentro do período de tempo, seu esforço físico para desenvolver tal trabalho sem efeitos 

prejudiciais. 

 

5.4 ESTRATIFICAÇÃO 

Essa ferramenta será usada para determinar o que será atribuído a cada colaborador no 

momento da divisão das atividades. As atividades similares devem ser direcionadas à um ou 

mais colaboradores que estiverem próximos uns dos outros, para que o fluxo anterior e 

posterior seja focado em apenas um local. Com isso, é possível reduzir os deslocamentos 

desnecessários, agregando mais valor ao processo e melhorando a divisão de atividades.  

Segundo Ishikawa (1986) “sem estratificação, não se pode conduzir uma análise ou controle”. 

A estratificação divide a população amostral em subgrupos para determinadas características, 

auxiliando a análise e o controle sobre um determinado evento.  

É chamada de estrato cada uma dessas subdivisões. Essa ferramenta é indicada quando se 

quer estimar com precisão cada um dos estratos (SZWARCWALD e DAMACENAS, 2008). 

A Estratificação organiza os dados por semelhança visando aprofundar o conhecimento sobre 

cada estrato. Deve ser considerada quando da elaboração da Folha de Verificação (BEZERRA 

& MOURA, 2011). 

 

5.5  FOLHA DE VERIFICAÇÃO 

Também conhecida como lista de verificação, checklist, ou lista de recolhimento de defeitos, 
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se trata de um formulário destinado para facilitar e padronizar a coleta de dados, além de 

uniformizar a verificação e execução de processos. É utilizada para o diagnosticar o sistema 

através das informações adquiridas com o método, visando coletar dados e a periodicidade 

das ocorrências e encontrar as causas que deram origem a esse problema (BIANCHINI et al, 

2017).  

Folha de verificação são tabelas ou planilhas usadas para facilitar a coleta de dados no 

formato sistemático para compilação e análise. A utilização dessa ferramenta permite 

economizar tempo, pois elimina o trabalho de se desenharem figuras ou escrever números 

repetitivos, evitando comprometer a análise dos dados.   

Os principais objetivos da folha de verificação são: Facilitar o trabalho de quem realiza a 

coleta de dados, deixar os dados organizados durante a coleta, para que não seja preciso 

organizar os dados novamente, padronizar os dados, independente do analista que fará a 

coleta (Werkema, 2006). 

 

 

FIGURA  12 - Exemplo de folha de verificação 

FONTE: Autor próprio. 

 

5.6 5S  

É um programa que tem como objetivo promover a melhoria contínua, qualidade total, 

resultados eficazes e melhor desempenho dos funcionários, por meio de processos enxutos, 

organizados e simplificados. 

Segundo Lobo (2011), o 5S constitui-se em um processo educacional que visa promover a 
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mudança comportamental das pessoas por meio de práticas participativas e do conhecimento 

de informações, mudança essa que proporcione suporte e a melhoria contínua em todas as 

áreas da vida. A denominação 5S é originária das iniciais dos nomes das cinco atividades em 

japonês.  

 

 

FIGURA  13 - Os cinco sensos 

FONTE: Adaptado de Silva (2001); Habu (1992); Lapa (1998); Osada (1992); Silva (1994); Abrantes (2007) 

 

5.7 DMAIC 

A metodologia DMAIC baseada ao ponto de vista do Seis Sigma é um conjunto de etapas das 

quais se utilizam de ferramentas estatísticas que servem de base para uma busca profunda de 

informações que resultam na resolução dos problemas.  

O método mais utilizado atualmente, dentro do Seis Sigma, é o DMAIC, que é composto de 

cinco etapas que possibilitam uma adequada organização da implantação, desenvolvimento e 

conclusão da maior parte dos projetos (ANDRIETTA; MIGUEL, 2007). 
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FIGURA  14 - Etapas do DMAIC 

Fonte: Werkema (2004) 

 

5.8 DIAGRAMA DE ESPAGUETE 

O diagrama de espaguete é uma ferramenta lean que ajuda a estabelecer o layout ideal a partir 

das observações das distâncias percorridas na realização de uma definida atividade ou 

processo (FREITAS, 2013). O nome espaguete vem da semelhança ao espaguete, pois a rota 

desenhada no layout lembra muito essa refeição.  

Segundo Tapping e ShuKer (2010), o diagrama de espaguete consiste em representar o 

caminho percorrido pelo colaborador em um layout específico, permitindo evidenciar os 

desperdícios.  

Diagramas de espaguete auxiliam também na identificação de equipamentos e materiais que 

necessitariam ser movidos de um local para outro.  

Nessa perspectiva, segue abaixo o passo-a-passo de como construir um diagrama de espaguete 

(FREITAS, 2013):  

a) Desenhar o layout da área/ unidade (esboço da planta); 
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b) Desenhar os principais mobiliários, materiais e equipamentos, identificando estações de 

trabalho e estoque de materiais e medicamentos; 

c)  Identificar a planta baixa do local e adaptar o desenho, iniciando a construção do 

diagrama; 

d)  Observar a movimentação de pessoas, materiais/medicamentos e/ou informações; 

e)  Desenhar linhas no diagrama para representar os fluxos das pessoas, 

materiais/medicamentos e/ou informações (caminho percorrido); 

f)  Definir os fluxos: pessoas (profissionais, pacientes), materiais/medicamentos e/ou 

informações, diferenciando com cores distintas. 

g) A partir do levantamento dos desperdícios de movimentação e transporte relacionados 

aos processos realizados, analisar o diagrama. 

h)  Anotar todas as paradas e interrupções durante o processo; 

i)  Identificar oportunidades de melhorias. 

 

5.9 LAYOUT 

Corrêa e Corrêa (2012) afirmam que layout é uma mudança física dos recursos de 

transformação que envolve o espaço das áreas de uma organização. 

Além de melhorar a performance da empresa, o layout impacta nas decisões operacionais, de 

forma a oferecer vários benefícios, por contemplar tanto a estética do ambiente, como 

promover a ergonomia, a melhoria operacional, e o bem-estar dos colaboradores. 

(ANTONIOLLI, 2009). 

Um planejamento eficaz de layout é importante por trazer vários benefícios, que contemplam:  

 

a) Melhoria do fluxo interno de pessoas; 

b) Otimização do espaço produtivo;  

c) Bom controle e gerenciamento das atividades; 

d) Minimização de desperdícios de tempo; 

e) Redução de custos; 

f) Minimização da inatividade de máquinas.  
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5.10 FLUXOGRAMA 

Segundo Corrêa (2006), fluxograma é definido como uma ferramenta visual do fluxo do 

processo produtivo. É útil para se ter uma noção de todo processo, do papel das partes nesse 

todo, de potenciais problemas e oportunidade de melhorias e simplificações. 

Já para Peinado e Graeml (2007), o fluxograma é uma representação de fácil entendimento, 

por meio de símbolos gráficos, da sequência sistêmica de um trabalho. É um recurso visual 

utilizado pela alta direção e gerentes de produção para avaliar uma linha produtiva, 

identificando oportunidades de melhoria na eficiência dos processos. 

Segundo Oliveira (2002), os aspectos principais de um fluxograma são os seguintes: 

a) Padronizar a representação dos métodos e os procedimentos; 

b) Eficiência na descrição dos métodos; 

c) Facilitar a leitura e o entendimento; 

d) Facilitar a localização e a identificação dos aspectos mais importantes; 

e) Maior flexibilidade; 

f) Melhor grau de análise. 

 

De acordo com Machado e Toledo (2008), o fluxograma pode ser entendido como uma 

ferramenta de gestão organizacional, fundamental para mapear e entender o funcionamento 

interno e externo de relacionamentos entre os processos compostos dentro das empresas. Para 

facilitar tal entendimento são utilizados símbolos para descrever os processos, conforme 

representado pela Figura 16. 
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FIGURA  15 - Simbologia Fluxograma 

FONTE: blogdaqualidade.com.br 

 

6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente trabalho foi conduzido sob a pesquisa de estudo de caso, ou seja, esse processo é 

empírico, pois se trata de observações e experiências práticas realizadas dentro do ambiente 

fabril. 

Em relação a natureza da pesquisa, se trata de uma pesquisa aplicada, pois visa produzir um 

conhecimento que possa ser efetivamente aplicado na vida real. A proposta é apresentar 

alternativas que ajudem a melhorar ou transformar o ambiente avaliado.  

A pesquisa aplicada está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de 

problemas e busca de soluções (THIOLLENT, 2009). Dessa forma, uma pesquisa sobre 

problemas práticos pode conduzir à descoberta de princípios científicos.  

Na abordagem do problema, foi utilizado a pesquisa quali-quantitativa, que se trata da mistura 

entre as características da pesquisa qualitativa e quantitativa. Essa abordagem é caracterizada 

por usar técnicas e ferramentas estatísticas como principal meio de análise dos dados obtidos 

em uma pesquisa. A sua função se limita em apresentar os resultados de modo estruturado, 

com ajuda de tabelas e gráficos, por exemplo. Nesse tipo de pesquisa, o responsável por fazer 
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a análise das informações coletadas é o próprio pesquisador.  

Segundo Flick e Cols. (2000) a pesquisa qualitativa é caracterizada por um espectro de 

métodos e técnicas, adaptados ao caso específico.  

O objetivo do trabalho segue a pesquisa exploratória-descritiva, que segundo Forza (2002) 

tem por objetivo explicar a ocorrência de um fenômeno, testar uma teoria existente ou avançar 

no conhecimento de um determinado assunto.  

 

7 ESTUDO DE CASO 

7.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente a linha Habitáculo F3 tem uma demanda de produção de 200 chicotes por dia, 

operando com 20 colaboradores em uma área de 281,25 m². Na atual condição, dentre os 20 

colaboradores, 2 destes são multifuncionais (curingas), sendo 1 deles apenas para suprir as 

operações sobrecarregadas e o outro para realizar os retrabalhos requisitados.  

Foi informado pelo cliente PSA que haveria um aumento de 10% na demanda de produção 

atual. Se com a demanda de 200 chicotes por dia, já havia operações que necessitavam de um 

colaborador multifuncional para atender o tempo takt, possivelmente haveria a necessidade de 

contratação de mão obra extra.  

 

7.2 COLETA DE DADOS 

A pesquisa quantitativa considera o número, contabilizando a impetuosidade e a periodicidade 

dos dados, dessa forma, o foco do trabalho é voltado para diminuição dos desperdícios de 

produção e aumento de produtividade. Portanto, a coleta de dados pode ser classificada como 

uma coleta periódica, pois a realizaremos toda vez que um produto for produzido.  

A amostra deverá ser de 5 medições para cada atividade avaliada, de preferência em horários 

variados no dia, não em sequência, para observar as variações dos tempos com a exaustão do 

operador. A coleta de dados foi dividida nos processos internos da linha de montagem dos 
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chicotes, que se constitui em: kit principal, células, sub-estações, estações, teste elétrico e 

contenção. 

Nessa linha são produzidos 9 chicotes diferentes, porém foi escolhido o chicote com maior 

demanda para ser analisado no projeto. 

 

7.3 SITUAÇÃO ANTERIOR 

A coleta de dados resume em demonstrar o layout da linha Habitáculo F3 e os tempos das 

operações. 

7.3.1 Layout – Situação anterior 

A figura 17 ilustra o layout linha Habitáculo F3, que contém uma montagem principal 

denominada conveyor, onde se realiza a montagem do chicote elétrico e possui as estações 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nas adjacências estão as estações paralelas, que realizam subconjuntos 

tais como: kit principal, comando de freio ABS (Sub 04 e 05) e o sistema de airbag (Cel 06 e 

07). Também contempla uma bancada de teste elétrico e uma bancada de contenção.  

O processo se inicia com a fabricação das submontagens dos kits principais (1, 2, 3 e 4), com 

as células 06 e 07, onde são montados os kits do airbag e sub 04 e 05 onde são montados os 

kits do ABS, sendo todas estas operações realizadas fora do conveyor. Posteriormente são 

transportadas e montadas os kits 1, 2, 3 e 4 nas estações 4, 5 e 6, respectivamente. O 

subconjunto airbag é montado nas estações 06 e 07, sendo transportado e montado na estação 

7. O subconjunto ABS é montado nas subestações 04 e 05 sendo transportado e montado na 

estação 8. As estações 9, 10 e 11 finalizam a montagem do chicote elétrico. Após finalizado, o 

chicote é transportado para teste elétrico, onde será realizado o teste de continuidade dos 

circuitos e depois, a contenção se encarregará de conferir os dimensionais do produto e os 

itens de não conformidade solicitados pelo cliente. 
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FIGURA  16 - Layout da linha de produção antes da modificação 

FONTE: Autor próprio 

 

Para facilitar o entendimento do fluxo da linha, foi desenvolvido o fluxograma representado 

pela figura 18. 

 

 

FIGURA  17 - Fluxograma Habitáculo F3 

FONTE: Autor próprio. 

7.3.2 Tempos das operações – Situação anterior 

A Tabela 1 apresenta do tempo das operações para montagem dos subconjuntos kits 1, 2, 3 e 

4. 
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Estação Elemento ou Deslocamento 
TEMPO (s) 

1 2 3 4 5 µ 

1 

KIT 01 FAZER KIT1X CONFORME MÉTODO 35 48 41 38 38 - 

KIT 01 FAZER KIT2B CONFORME MÉTODO 42 52 43 40 40 - 

KIT 01 FAZER KIT3X CONFORME MÉTODO 60 58 57 62 62 - 

KIT 01 FAZER KIT26X CONFORME MÉTODO 16 17 19 16 16 - 

KIT 01 FAZER KIT4B CONFORME MÉTODO 70 48 51 57 57 - 

KIT 01 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 223 223 211 213 213 217 

KIT 01 LEVAR KIT AO GRAVITACIONAL 6 7 7 6 6 6 

2 

KIT 02 FAZER KIT5B CONFORME MÉTODO 22 22 22 22 22 - 

KIT 02 FAZER KIT6B CONFORME MÉTODO 27 30 35 26 26 - 

KIT 02 FAZER KIT7B CONFORME MÉTODO 55 68 77 73 73 - 

KIT 02 FAZER KIT8B CONFORME MÉTODO 97 86 80 91 91 - 

KIT 02 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 201 206 214 212 212 209 

KIT 02 LEVAR KIT AO GRAVITACIONAL 5 6 6 6 5 6 

3 

KIT 03 FAZER KIT25X CONFORME MÉTODO 44 41 36 40 40 - 

KIT 03 FAZER KIT10X CONFORME MÉTODO 20 20 21 20 19 - 

KIT 03 FAZER KIT11B CONFORME MÉTODO 10 12 12 14 11 - 

KIT 03 FAZER KIT12A CONFORME MÉTODO 44 48 52 56 41 - 

KIT 03 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 118 121 121 130 111 120 

KIT 03 LEVAR KIT AO GRAVITACIONAL 5 6 6 6 5 6 

4 

KIT 04 FAZER KIT13X CONFORME MÉTODO 16 15 15 12 19 - 

KIT 04 FAZER KIT14B CONFORME MÉTODO 147 116 130 134 125 - 

KIT 04 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 163 131 145 146 144 146 

KIT 04 LEVAR KIT AO GRAVITACIONAL 5 6 7 6 5 6 

Tabela 1 - Tempos kit principal 

FONTE: Autor próprio 

 

A Tabela 2 apresenta do tempo das operações para montagem do subconjunto airbag - células 

06 e 07. 

 

Estação Elemento ou Deslocamento 
TEMPO (s) 

1 2 3 4 5 µ 

5 

CEL06 FAZER KIT15B CONFORME MÉTODO 98 100 104 108 109 - 

CEL06 FAZER KIT22X CONFORME MÉTODO 62 67 62 61 60 - 

CEL06 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 160 167 166 169 169 166 

CEL06 CAMINHADA ATÉ O GRAVITACIONAL 5 4 4 5 5 5 

6 CEL07 FAZER KIT20A CONFORME MÉTODO 57 60 44 50 56 - 
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CEL07 FAZER KIT23A CONFORME MÉTODO 41 54 60 42 48 - 

CEL07 FAZER KIT23_1X CONFORME MÉTODO 73 73 66 61 71 - 

CEL07 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 171 187 170 153 175 171 

CEL07 CAMINHADA ATÉ O GRAVITACIONAL 11 8 9 9 10 9 

Tabela 2 - Tempos Cel 06 e 07 

FONTE: Autor próprio 

 

A Tabela 3 apresenta do tempo das operações para montagem do subconjunto ABS – 

subestações 04 e 05. 

 

Estação Elemento ou Deslocamento TEMPO (s) 

1 2 3 4 5 µ 

7 SUB04 FAZER KIT24C CONFORME MÉTODO 290 295 287 295 296 - 

SUB04 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 290 295 287 295 296 293 

SUB04 CAMINHADA ATÉ O GRAVITACIONAL 25 28 24 12 28 23 

8 SUB05 FAZER KIT24C CONFORME MÉTODO 296 287 290 287 288 - 

SUB05 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 296 287 290 287 288 290 

SUB05 CAMINHADA ATÉ O GRAVITACIONAL 27 27 25 12 26 23 

Tabela 3 - Tempos subestações 04 e 05 

FONTE: Autor próprio 

 

A Tabela 4 apresenta o tempo das operações para montagem do chicote elétrico - estações 4 a 

11. 

 

Estação Elemento ou Deslocamento 
TEMPO (s) 

1 2 3 4 5 µ 

9 

L_EST_4 PEGAR KIT  NO GRAVITACIONAL 7 6 5 6 6 6 

L_EST_4 ROTEAR KIT DO GRAVITACIONAL 130 116 120 115 115 - 

L_EST_4 TERMINAR LIGAÇÕES 94 77 75 79 79 - 

L_EST_4 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 231 199 200 200 200 206 

10 

L_EST_5 PEGAR KIT  NO GRAVITACIONAL 5 6 6 6 5 6 

L_EST_5 FAZER KIT 2 LIGAR CONFORME MÉTODO 291 286 268 219 276 - 

L_EST_5 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 291 286 268 219 276 268 

11 

L_EST_6 
PEGAR KIT DO SKATE 3 NO 

GRAVITACIONAL 
5 5 6 6 5 5 

L_EST_6 FAZER KIT 3 LIGAR CONFORME MÉTODO 111 125 130 125 130 - 

L_EST_6 PEGAR KIT DO SKATE 4 NO 5 6 6 6 5 - 
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GRAVITACIONAL 

L_EST_6 FAZER KIT 4 LIGAR CONFORME MÉTODO 102 85 83 88 65 - 

L_EST_6 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 213 210 213 213 195 209 

12 

L_EST_7 
PEGAR KITS DO ABS NO 

GRAVITACIONAL 
5 6 6 5 5 5 

L_EST_7 FAZER KIT 5 CONFORME MÉTODO 206 229 237 235 233 - 

L_EST_7 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 206 229 237 235 233 228 

13 

L_EST_8 PEGAR KIT DO AIR-BAG 5 6 6 5 5 5 

L_EST_8 
ROTEAR KIT DO AIRBAG CONFORME KIT 

6 
312 322 305 312 322 - 

L_EST_8 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 312 322 305 312 322 315 

14 

L_EST_9 
PEGAR MATERIAIS NO RACK DE 

COMPONENTES 
2 2 3 2 2 2 

L_EST_9 FAZER KIT 7 CONFORME MÉTODO 220 214 210 218 240 - 

L_EST_9 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 220 214 210 218 240 220 

15 

L_EST_10 FAZER KIT 8 CONFORME MÉTODO 168 175 171 175 171 - 

L_EST_10 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 168 175 171 175 171 172 

L_EST_10 
PEGAR MATERIAIS NO RACK DE 

COMPONENTES 
3 3 3 2 2 3 

16 

L_EST_11 FAZER KIT 9 CONFORME MÉTODO 280 271 285 271 285 - 

L_EST_11 TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 280 271 285 271 285 278 

L_EST_11 LEVAR KIT AO GRAVITACIONAL 7 7 8 8 8 8 

Tabela 4 - Tempos das estações 4 a 11 

FONTE: Autor próprio 

 

A Tabela 5 apresenta do tempo das operações para o teste elétrico.  

 

Estação Elemento ou Deslocamento 
TEMPO (s) 

1 2 3 4 5 µ 

17 

TESTE_ELETRICO CAMINHADA ATÉ O GRAVITACIONAL 5 7 5 5 5 5 

TESTE_ELETRICO REALIZAR TESTE ELÉTRICO 190 227 220 227 220 - 

TESTE_ELETRICO CAMINHADA ATÉ O GRAVITACIONAL 3 5 4 5 5 4 

TESTE_ELETRICO 
PEGAR MATERIAIS NO RACK DE 

COMPONENTES 
8 7 7 8 8 8 

TESTE_ELETRICO TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 190 227 220 227 220 217 

Tabela 5 - Tempos teste elétrico 

FONTE: Autor próprio 

 

A Tabela 6 apresenta do tempo da contenção para verificar possíveis não conformidades 

presentes do chicote elétrico - contenção. 
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Estação Elemento ou Deslocamento 
TEMPO (s) 

1 2 3 4 5 µ 

18 

CONTENCAO PEGAR CHICOTE NO GRAVITACIONAL 7 9 8 8 7 8 

CONTENCAO 
REALIZAR CONTENÇÃO CONFORME 

MÉTODO 
300 305 302 303 300 - 

CONTENCAO TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO 300 305 302 303 300 302 

CONTENCAO 
DISPOR CHICOTES NA ÁREA DE PRODUTO 

ACABADO 
15 14 15 15 16 15 

Tabela 6 - Tempos contenção 

FONTE: Autor próprio 

 

8 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Após ser realizada a coleta de dados, foi utilizada uma planilha automatizada da empresa 

Aptiv, onde os dados brutos coletados são adicionados, e automaticamente são calculados os 

tempos-padrão e, por fim, é gerado um gráfico baseado nesses tempos. Com isso, iniciou-se 

uma análise sobre os dados a fim de verificar os pontos que devem ser melhorados para 

aumentar a capacidade de produção da linha Habitáculo F3. 

 

8.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS – SITUAÇÃO ANTERIOR 

Devido a demanda do cliente, a produção diária era de 200 chicotes por dia, que implica em 

um tempo de takt time de 292 segundos por produto acabado. 

Após a realização da coleta de dados foi plotado um gráfico, baseado nos tempos-padrão 

gerados automaticamente pela planilha, demonstrando os tempos das operações e das 

movimentações de cada estação de trabalho, representado pela figura 17. Com o gráfico, fica 

evidente que as sub-montagens 04 e 05, a estação 8 e o posto de contenção estão 

sobrecarregados, necessitando de um colaborador multifuncional para ajudá-los a alcançar o 

takt time de 292 segundos. Esta análise indica que os esforços de melhoria devem ser 

priorizados nestas estações de trabalho.  
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FIGURA  18 - Gráfico de tempos das estações – Situação anterior 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Como foi informado pelo cliente, a demanda deste chicote sofrerá um aumento de 10% no 

volume de produção mensal, o que resulta em um aumento proporcional na produção diária, 

resultando em uma necessidade de 220 chicotes por dia. Este aumento implica na redução do 

takt time de 292 para 265 segundos. Com essa diminuição de 27 segundos, as estações 5 e 11 

também ficam acima do takt time, como mostra a figura 20. 

 

 

FIGURA  19 - Gráfico de tempos antes com novo Takt Time 

FONTE: Autor próprio 

 

Também foi possível avaliar os deslocamentos dos operadores evidenciadas no processo, que 

somam um total de 165 segundos por chicote fabricado, como representa a Tabela 7. 

 

Estação µ Deslocamento (segundos) 
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KIT 01 6 

KIT 02 6 

KIT 03 6 

KIT 04 6 

CEL06 5 

CEL07 9 

SUB04 23 

SUB05 23 

L_EST_4 6 

L_EST_5 6 

L_EST_6 5 

L_EST_6 - 

L_EST_7 5 

L_EST_8 5 

L_EST_9 2 

L_EST_10 3 

L_EST_11 8 

TESTE_ELETRICO 5 

TESTE_ELETRICO 4 

TESTE_ELETRICO 8 

CONTENCAO 8 

CONTENCAO 15 

TOTAL 165 

 

Tabela 7 - Tempos de deslocamento da linha Habitáculo F3 - Situação Anterior 

FONTE: Autor próprio 

 

8.2 PROPOSTA DA MELHORIA 

Com os todos os dados em mãos, foi feito um brainstorming entre os departamentos de 

engenharia e produção, com o objetivo de atender as necessidades do cliente que, neste 

momento, se encontra 10% maior. 

Foi descrito na Tabela 8 as atividades a serem desenvolvidas, priorizando as estações mais 

críticas do processo. 
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Tabela 8 - Checklist de atividades após análise dos dados 

FONTE: Autor próprio 

 

Em suma, os itens abordados na Tabela 7 basicamente se distribui em: 

a) Melhoria de layout da linha Habitáculo F3, com foco na aproximação entre as estações, 

reduzindo a distância entre a operação realizada e a operação posterior, com objetivo 

de minimizar os tempos de transporte e movimentação desnecessários. 

b) A melhoria necessita de um skate (uma estação pneumática deslizante) visando 

eliminar o tempo de deslocamento dos kits 1, 2 e 3. 

c) Deslocar as sub-montagens sub04 e sub05 para próximo da estação 8, com intuito de 

reduzir as caminhadas. 

d) Balanceamento das operações dos colaboradores da linha de montagem, com o objetivo 

de que os tempos das operações se encontrassem dentro dos limites do novo takt time 

 

Um estudo de layout também foi realizado como proposta de melhoria, representado pela 

figura 21. 

 

SEQUÊNCIA ATIVIDADES STATUS

1 MOVIMENTAR CONVEYOR PARA PRÓXIMO DOS KITS PRINCIPAIS

2 MOVIMENTAR RACKS CONFORME CONVEYOR

3 MOVIMENTAR SUB-ESTAÇÕES 4 E 5 

4 MOVIMENTAR CONTENÇÃO E ÁREA DE P.A

5 MOVIMENTAR TESTE ELÉTRICO

6 SUBSTITUIR OS KITS PRINCIPAIS PELOS SKATES

7 SUBSTITUIR OS GRAVITACIONAIS

8 TROCAR ESTUFA DA MASSA DE VEDAÇÃO PARA RACK 02

9 IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR SUPORTE PARA TESTE ELÉTRICO

10 REDISTRIBUIR ATIVIDADES DAS SUB-ESTAÇÕES 4 E 5 PARA ESTAÇÃO 10

11 REDISTRIBUIR ATIVIDADES DAS ESTAÇÕES 8 PARA 7 E 9

12 REDISTRIBUIR ATIVIDADES DAS ESTAÇÕES 11 PARA 10

13 REDISTRIBUIR ATIVIDADES DA CONTENÇÃO PARA TESTE ELÉTRICO

14 CRIAR KANBANS PARA MATERIAIS DA CONTENÇÃO
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FIGURA  20 – Proposta de melhoria de layout 

FONTE: Autor próprio 

 

 

As propostas de melhoria desdobram em outros departamentos da empresa que estão 

diretamente envolvidos, sendo: 

a) Manutenção mecânica e elétrica: adequação das máquinas ao novo layout da linha; 

b) Engenharia de métodos e processos: adequação às novas instruções de processo; 

c) Engenharia da qualidade: adequação ao plano de controle às novas instruções de 

trabalho; 

d) Manufatura: treinamento on the job para os colaboradores envolvidos na linha de 

montagem, para adequação às novas instruções de processo. 

 

8.3 IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA 

Após as ações de todas as áreas envolvidas, foi possível coletar os dados para verificação da 

eficácia na implementação da melhoria. 

8.3.1 Coleta de dados – Situação Atual 

A coleta de dados resume em demonstrar a layout da linha Habitáculo F3 e os tempos das 

operações. 
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8.3.1.1 Layout – Situação atual 

A figura 22 ilustra o layout da linha após a modificação, que se assemelha ao fluxo do layout 

anterior, porém as estações dos kits 1, 2, 3 e 4, foram substituídos pelos skates 1, 2 e 3, que 

também realizam a confecção do kit principal, mas somente o skate 3 o direciona à estação 4 

para iniciar o processo nas mesas. 

 

 

FIGURA  21 - Layout - Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

Foi constatado que houve uma redução da área da linha em 27,6% (área atual é de 203,5 m² 

contra situação anterior de 281,25 m²) 

O novo fluxo da linha foi demonstrado na figura 23. 
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FIGURA  22 - Fluxograma da linha Habitáculo F3 - Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

Os novos tempos de deslocamento foram representados pela Tabela 9. 

 

Estação Deslocamento 

L_EST_4 6 

L_EST_6 5 

L_EST_8 3 

L_EST_8 2 

L_EST_9 2 

L_EST_10 3 

TESTE_ELETRICO 5 

CONTENCAO 15 

TOTAL 42 

 

Tabela 9 - Tempos de Deslocamento Habitáculo F3 - Situação Atual 

FONTE: Autor próprio 

 

8.3.1.2 Tempos das operações – Situação atual 

A Tabela 10 apresenta o tempo das operações para montagem dos subconjuntos skate 01, 02 e 
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03.  

Col. Estação Operação ou transporte 

Tempo 

[s] 

1 2 3 4 5 μ 

1 

SKATE 01 Kit 1X 35 48 41 38 38 - 

SKATE 01 Kit 2B 42 52 43 40 40 - 

SKATE 01 Kit 3X 60 58 57 62 62 - 

SKATE 01 Kit 4B 70 48 51 57 57 - 

SKATE 01 Kit 12A 44 48 52 56 41 - 

SKATE 01 Tempo total processamento 251 254 244 253 238 248 

2 

SKATE 02 Kit 5B 22 22 22 22 22 - 

SKATE 02 Kit 6B 27 30 35 26 26 - 

SKATE 02 Kit 7B 55 68 77 73 73 - 

SKATE 02 Kit 8B 97 86 80 91 91 - 

SKATE 02 Tempo total processamento 201 206 214 212 212 209 

3 

SKATE 03 Kit 26X 16 17 19 16 16 - 

SKATE 03 Kit 25X 44 41 36 40 40 - 

SKATE 03 Kit 10X 20 20 21 20 19 - 

SKATE 03 Kit 11B 10 12 12 14 11 - 

SKATE 03 Kit 13X 16 15 15 12 19 - 

SKATE 03 Kit 14B 147 116 130 134 125 - 

SKATE 03 Tempo total processamento 253 221 233 236 230 235 

Tabela 10 - Tempos para montagem dos Skates 1, 2 e 3 - Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

A Tabela 11 apresenta os tempos das operações para montagem dos subconjuntos do airbag, 

Cel06 e Cel07. 

 

Col. Estação Operação ou transporte 

Tempo 

[s] 

1 2 3 4 5 μ 

4 

CEL 06 Kit 15B 98 100 104 108 109 - 

CEL 06 Kit 22X 62 67 62 61 60 - 

CEL 06 Tempo total processamento 160 167 166 169 169 166 

5 

CEL 07 Kit 20A 57 60 44 50 56 - 

CEL 07 Kit 23A 41 54 60 42 48 - 

CEL 07 Kit 23_1X 73 73 66 61 71 - 

CEL 07 Tempo total processamento 141 187 170 153 175 171 

Tabela 11 - Tempos de montagem da Cel06 e Cel07 - Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

A Tabela 12 apresenta o tempo das operações para montagem do subconjunto do comando de 
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freio ABS, sub04 e sub05. 

 

Col. Estação Operação ou transporte 

Tempo 

[s] 

1 2 3 4 5 μ 

6 
SUB 04 Kit 24C 260 258 258 261 260 - 

SUB 04 Tempo total processamento 260 258 258 261 260 259 

7 
SUB 05 Kit 24C 261 266 265 257 260 - 

SUB 05 Tempo total processamento 261 266 265 257 260 262 

Tabela 12 - Tempos da Sub04 e Sub05 - Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

A tabela 13 apresenta do tempo das operações para montagem do chicote elétrico - estações 4 

a 11.  
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Col. Estação Operação ou transporte 

Tempo 

[s] 

1 2 3 4 5 μ 

8 

L_EST_4 Transportar kit 1 no gravitacional 7 6 5 6 6 6 

L_EST_4 Rotear kit 1 gravitacional 130 116 120 115 130 - 

L_EST_4 Terminar ligações 94 77 75 79 94 - 

L_EST_4 Ligar kit 2_1 10 12 15 12 11 - 

L_EST_4 Tempo total processamento 234 205 210 206 205 212 

9 
L_EST_5 Ligar kit 2 251 275 263 259 262 - 

L_EST_5 Tempo total processamento 251 275 263 259 262 262 

10 

L_EST_6 Transportar kit 3 no gravitacional 5 5 6 6 5 5 

L_EST_6 Ligar kit 3 111 125 130 125 130 - 

L_EST_6 Ligar kit 4 102 85 83 88 65 - 

L_EST_6 Tempo total processamento 118 121 121 130 111 209 

11 
L_EST_7 Ligar subconj. air-bag 236 239 237 235 233 - 

L_EST_7 Tempo total processamento 236 239 237 235 233 236 

12 

L_EST_8 Transportar subconj. air-bag 4 3 3 3 3 3 

L_EST_8 Retirar subconj. air-bag 2 3 3 2 4 3 

L_EST_8 Rotear subconj. air-bag kit 6 252 250 255 248 251 - 

L_EST_8 Tempo total processamento 252 250 255 248 251 251 

13 

L_EST_9 Transportar subconj. air-bag 2 2 2 2 2 2 

L_EST_9 
Ligar kit 7 e aplicar massa de vedação kit 

6_1 
260 265 263 260 266 - 

L_EST_9 Tempo total processamento 260 265 263 260 266 262 

14 

L_EST_10 Transportar kit 8 3 3 3 3 3 3 

L_EST_10 Ligar kit 8 248 255 248 250 251 - 

L_EST_10 Tempo total processamento 248 255 248 250 251 250 

15 
L_EST_11 Ligar kit 9 258 252 255 251 251 - 

L_EST_11 Tempo total processamento 258 252 255 251 251 253 

Tabela 13 - Tempos das operações de montagem do chicote elétrico - estações 4 a 11 – Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

A tabela 14 apresenta do tempo das operações para montagem do chicote elétrico – teste 

elétrico. 
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Col. Estação Operação ou transporte 

Tempo 

[s] 

1 2 3 4 5 μ 

16 

TESTE Transportar até o gravitacional 5 7 5 5 5 5 

TESTE Realizar teste elétrico 260 258 255 262 260 - 

TESTE Tempo total processamento 260 258 255 262 260 259 

Tabela 14 - Tempos teste elétrico - Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

A tabela 15 apresenta do tempo da contenção para verificar possíveis não conformidades 

presentes do chicote elétrico - contenção. 

 

Col. Estação Operação ou transporte 

Tempo 

[s] 

1 2 3 4 5 μ 

17 

CONTENÇÃO Realizar contenção 240 245 242 239 254 - 

CONTENÇÃO Tempo total processamento 240 245 242 239 254 244 

CONTENÇÃO Transportar chicote 15 14 15 15 16 15 

Tabela 15 - Tempos contenção - Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

8.4 RESULTADOS 

Na situação atual, temos uma demanda diária de 220 chicotes, o que implica em um takt time 

de 265 segundos. Com o balanceamento das operações, todas as estações se encontraram 

abaixo do takt time, como mostra a figura 24. Também fica evidente que houve uma redução 

de 165 para 42 segundos no transporte e deslocamento desnecessário, ou seja, 122 segundos 

de deslocamentos eliminados. Com as mudanças, foi possível reduzir 1 colaborador 

multifuncional e uma estação de kit que se encontrava ociosa. 
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FIGURA  23 - Gráfico de tempos depois 

FONTE: Autor próprio 

 

A Tabela 16 descreve o resultado, relacionando a situação anterior com a situação atual, 

lembrando que a situação atual contempla um aumento de 10% na capacidade de produção da 

linha. 

 

ITEM 
SITUAÇÃO 

ANTERIOR 

SITUAÇÃO 

ATUAL 
RESULTADO 

N° de colaboradores 20 18 Redução de 10% 

Área ocupada 281,25 m2 203,5 m2 Redução de 27,6% 

Deslocamento 165 seg. 42 seg. Redução de 74% 

Takt time 292 seg. 265 seg. Aumento de 9,2% 

Produção 200 pç/dia 220 pç/dia Aumento de 10% 

Tabela 16 - Resultados - Situação anterior x Situação atual 

FONTE: Autor próprio 

 

9 CONCLUSÃO 

O objetivo do trabalho consistia em melhorar e balancear os postos de trabalho de uma linha 

de produção. Isso buscando um aumento de 10% na capacidade produtiva, e que os tempos de 

ciclo conseguissem suprir o novo Takt Time de 265 segundos. Esse objetivo foi alcançado 

com êxito. 
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Durante o desenvolvimento do trabalho, houve diversos contratempos, como instruções 

desatualizadas, ajudas visuais degradadas, postos de trabalho sem ergonomia, dentre outros. 

Porém, a grande maioria desses problemas foi resolvida juntamente com a melhoria da linha, 

resultando em um ambiente mais adequado para os colaboradores.  

Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, pois além de conseguir atingir o objetivo 

inicial, também houve diminuição de 2 colaboradores e ganho de 77,75m² de área produtiva. 
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RESUMO 

Este trabalho abordou a implantação da auditoria de processo em camadas, comumente 

conhecida como Layered Process Audits. A implantação ocorreu no processo produtivo de 

uma empresa de telecomunicações, líder de soluções de cabeamento e conectividade para 

redes de comunicação de alta tecnologia. A implantação da ferramenta visou verificar a 

execução dos processos pré-estabelecidos na entidade, com vistas a monitorar os indicadores 

e métricas das atividades nos   processos, checar sua conformidade e a eficiência na utilização 

dos recursos. Com propósito de assegurar que os padrões estabelecidos não se deteriorem 

com o tempo, onde causa variações que levem a problemas de qualidade e desperdícios, 

tornar visíveis os desvios dos processos padrão e assegurar que os desvios sejam corrigidos 

imediatamente. O estudo ressaltou as singularidades da auditoria de processos como uma 

ferramenta efetiva de suporte à melhoria contínua. E com envolvimento de todos os níveis 

hierárquicos da empresa, a implementação objetivou auxiliar o alcance da meta estratégica 

estabelecida de aumento da produtividade global da empresa. Por meio da implementação do 

check list focado nos pontos chave, determinados por meio da análise do Failure Mode and 

Effect Analysis do produto e mapeamento do processo, a fim de garantir a satisfação do 

cliente interno e externo, onde atua também um orientador para os planos de ação.  

Palavras Chaves: Auditoria de processo em camadas. Layered Process Audits. Indústria de 

telecomunicações. 

 

 

ABSTRACT 

This work addressed the implementation of Layered Process Audits, commonly known as 

Layered Process Audits. The implementation occurred in the production process of a 

telecommunications company, leader of cabling and connectivity solutions for high-tech 

communication networks. The tool implementation aimed to verify the execution of pre-

established processes in the entity, in order to monitor the indicators and metrics of the 

activities in the processes, check their compliance and the efficiency in the use of resources. 

With the purpose of ensuring that the established standards do not deteriorate over time, 

where it causes variations that lead to quality problems and waste, make deviations from 

standard processes visible and ensure that deviations are corrected immediately. The study 

highlighted the uniqueness of process auditing as an effective tool to support continuous 

improvement. And with the involvement of all hierarchical levels of the company, the 

implementation aimed to assist the achievement of the established strategic goal of increasing 

the global productivity of the company. Through the implementation of the check list focused 

on key points, determined by means of analysis of the Failure Mode and Effect Analysis of 

the product and mapping of the process, in order to guarantee the satisfaction of the internal 

and external client, where it also acts as a guide for the action plans.  

 

Keywords: Layered Process Audit. Layered Process Audits. Telecommunications Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução do setor de telecomunicação é constante e se dá pela demanda de troca de 

informações, é além de ser necessário cada vez mais para o aumento da capacidade de 

velocidade de transmissão. A substituição de cabos metálicos por fibras ópticas proporcionou 

esses ganhos, onde o responsável pela sua invenção o físico Narinder Singh Kapany (PINTO, 

2014). 

As buscas por melhorias contínuas nos processos produtivos são crescentes em diversos 

seguimentos industriais, onde se faz indispensável à aplicação de ferramentas que dão 

suporte a esse processo, devido à evolução constante de métodos de fabricação (WOMACK, 

1992). Isso coloca as empresas em posições de alta competitividade atuante. 

Embora pouco aplicada nas indústrias, a Layered Process Audits (LPA) é identificada em 

uso em grandes montadoras do ramo automobilístico (FERREIRA, 2008, p.2). A auditoria 

em camadas é uma ferramenta que possibilita realizar confirmações de processos. E visa 

assegurar o funcionamento das atividades conforme procedimento padrão estabelecido. E 

isso, possibilita a confiabilidade do processo e gerar benefícios para a empresa (MOREIRA, 

2008). 

O Institute of Internal Auditors (IIA, 2009) define auditoria interna como: "Atividades 

independentes, de garantia e de consultoria destinadas a agregar valor e melhorar as 

operações de uma organização. Ou seja, a ferramenta ajuda a organização a alcançar os seus 

objetivos, por uma abordagem sistemática e disciplinada, na avaliação e melhoria da eficácia 

dos processos de gestão de risco, de controle e de governança.”. 

A abordagem da LPA deve ser iniciada junto a alta administração, onde permite a realização 

das atividades de forma independente e verificar se os controles internos são seguidos 

efetivamente (OLIVEIRA, 2017). A auditoria objetiva certificar se os recursos são 

empregados de maneira eficiente, por meio da comunicação dos resultados e verificação das 

medidas tomadas a respeito dos itens encontrados (ATTIE, 1986). 

A auditoria de processo em camada fornece informações, análise, possibilita a 

identificação de falhas e direciona os gestores para as atividades que precisam de atenção. 

Isso tudo promove o controle efetivo (PAULA, 1999, p.44). 

O estudo foi realizado na empresa suíça Reichle & De-Massari, na fábrica de Santa Rita do 
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Sapucaí – MG, sua política de qualidade interna da empresa exige alto padrão na qualidade 

dos produtos fornecidos, onde atende a grandes clientes nos setores de LAN, Data Centers e 

redes públicas. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Este trabalho objetivou implantar a ferramenta de auditoria de processo em camadas - LPA 

para auxiliar no alcance da meta estratégica de 90% de produtividade global da empresa 

Reichle & De-Massari (R&M), na fábrica de Santa Rita do Sapucaí-MG. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para a elaboração deste projeto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

a) Mapear todas as etapas do processo produtivo; 

b) Identificar os pontos chave; 

c) Estruturar a ferramenta; 

d) Identificar dos pontos de melhoria; 

e) Analisar os indicadores. 

3 JUSTIFICATIVA 

As metas e objetivos operam para orientar as ações da empresa, com isso, foi estabelecido 

pela gerência como meta estratégica da empresa R&M Brasil para o ano de 2022, alcançar 

90% de eficiência global. Identificado a necessidade da busca por desenvolvimento de 

conhecimentos que irão agregar valor aos processos e no esclarecimento dos problemas 

ocorridos. 

O resultado obtido em 2021 foi de 83%, o não atingimento da meta no ano anterior decorreu 

de diversos fatores: falhas no processo, matéria-prima de má qualidade, não cumprimento 

das instruções de trabalho e ineficiência das ferramentas processuais. Essas dificuldades 

resultaram no aumento de perdas no processo produtivo, com isso, a empresa buscou 

ferramentas para aumentar sua eficiência global neste ano. 

Nesse contexto, o trabalho apontou as perdas ocorridas, em conjunto a aplicação da auditoria 



14 
 

 

de processo em camadas em todos os setores produtivos, por meio da auditoria nas 

atividades do processo de modo a identificar erros e pontos de melhoria, por meio da 

confirmação dos padrões estabelecidos. 

4 OBJETO DE ESTUDO 

A aplicação da ferramenta de auditoria de processo em camadas, nos processos produtivos da 

empresa R&M, localizada em Santa Rita do Sapucaí – MG, onde são produzidos sistemas de 

fibra óptica (Patch cords, Pigtails e conectividade), sistemas de Cobre (Conectores e cabos de 

instalação), Caixa de terminação óptica (CTO) e Distribuidor Geral Óptico (DGO). 

Durante o desenvolvimento do trabalho, a empresa possuía em média 110 funcionários, 

composto por 60 no setor produtivo dentre eles operadores e liderança. Atualmente 

encontrava-se na 11º posição no ranking global do grupo R&M. 

Os processos produtivos são divididos por setores como Laboratório 1, onde são produzidos 

cabos de fibra óptica, Laboratório 2, produz Multi-Fiber Push On (MPO), setor Cobre, 

solução em cabos metálicos e os setores DGO e CTO. A ferramenta será aplicada em todos 

os processos de forma gradativa, com início nos setores críticos, com maior índice de perdas 

e reclamações dos clientes.  

Na figura 1, está representado o setor produtivo de fibra óptica (FO), na figura 2, está a foto 

da empresa, nas figuras 3 e 4 estão alguns produtos fabricados pela R&M. 

 

FIGURA 1- Setor FO  

FONTE: Autores 
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FIGURA 2 - Empresa  

FONTE: Autores 

 
FIGURA 3 - Unirack  

FONTE: Autores 

 

 

 
FIGURA 4 - Patch cord  

FONTE: Autores 
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5 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

No decorrer desse capítulo, foram abordadas as ferramentas de uso que são suporte para o 

desenvolvimento desse trabalho e também os conceitos das mesmas. 

5.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

O diagrama de Ishikawa simplifica o que é considerado um processo complexo ao dividi-lo 

em processos mais simples e, portanto, mais controláveis (TUBINO, 2000). Essa ferramenta é 

uma forma muito eficaz de encontrar a origem do problema (SLACK, 2009). 

Sua denominação é dada pelo seu criador, Kaoru Ishikawa, em 1940, e o nome Espinha de 

Peixe, pelo seu formato. O objetivo dessa ferramenta é mostrar as causas que conduzem a um 

efeito e as possíveis causas. De acordo com Miguel (2006), esta ferramenta consiste em uma 

forma gráfica usada como metodologia de análise para representar fatores de influência 

(causas) sobre um determinado problema (efeito). Para os autores Paladini e Carvalho (2012), 

o diagrama é chamado de diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Um Diagrama 

de causa-efeito pode ser elaborado, conforme a figura 5, de acordo com os seguintes passos: 

 

 

FIGURA 5 - Diagrama de Ishikawa  

FONTE: Pinto (2021) 
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Definir o problema a ser analisado; 

a) Relatar sobre as possíveis causas e registrá-las no diagrama; 

b) Elaborar um Diagrama com as causas Mão de obra, Máquina, matéria-

prima, Método e Meio-ambiente; 

c) Analisar o diagrama, de modo a identificar as causas verdadeiras; 

d) Correção do problema 

O diagrama de Ishikawa permite detalhar as possíveis causas de problemas identificados, que 

possibilita que a causa raiz seja conhecida e possa ser solucionada. De acordo com Campos 

(1999), são eles: máquina, ambiente, medidas, materiais, métodos e mão de obra. 

No momento que é identificado um problema com causa desconhecida, de maneira inicial, é 

aplicado a ferramenta do Diagrama de Ishikawa para identificar os pontos que agem no 

processo que originaram o problema. 

5.2 MAPA DE PROCESSO 

De acordo com Hunt (1996), os mapas de processo foram desenvolvidos e implementado pela 

General Electric como melhoria significativa no desempenho, é usado para descrever, em 

fluxograma e texto de apoio, todas as etapas importantes do processo de negócios. 

Campos e Lima (2012) apontaram que o mapeamento de processos é uma ferramenta de 

gestão e comunicação concebidas para ajudar a melhorar processos existentes ou 

implementando novas estruturas orientadas a processos. Por meio do mapeamento, as pessoas 

podem adquirir o conhecimento necessário por meio da definição e implementação de 

melhorias de processo (Harrington, 1993).  

Os benefícios do mapeamento de processos incluem custos reduzidos de desenvolvimento de 

serviços e produtos, menos falhas de integração de sistemas, melhor compreensão dos 

processos e, o mais importante, melhoria das operações de uma empresa (HUNT, 1996). 

Os benefícios do mapeamento de processos incluem custos reduzidos de desenvolvimento de 

serviços e produtos, menos falhas de integração de sistemas, melhor compreensão dos 

processos e, o mais importante, melhoria das operações de uma empresa (HUNT, 1996). Entre 

os muitos benefícios do mapeamento de atividades, os principais objetivos são:  
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a) Maximizar a capacidade de comunicação dentro e fora da organização;  

b) Compreender como a organização opera de forma impessoal e não 

proprietária;  

c) Identificar melhorias nas atividades da organização;  

d) Uma melhor compreensão da autenticidade e padronização de sua execução. 

(DIOGO et al., 2012) 

Muller (2003) afirma que na análise do ambiente interno é importante descrever e mapear os 

processos da empresa, identificar problemas e analisar a relação entre a definição de futuros 

projetos de melhoria (projetos que terão impacto nos fatores competitivos externos). Neste 

ponto, técnicas de entrevista e/ou brainstorming são usadas para identificar os principais 

pontos fortes e fracos.  

O processo de mapeamento é importante porque permite entender e desenvolver o caminho 

percorrido no desenvolvimento do trabalho até atingir o resultado desejado, otimizando o 

tempo e minimizando os gargalos que atrapalham o trabalho do dia a dia. Muitas vezes as 

pessoas realizam atividades, mas não veem todo o processo do qual seu trabalho faz parte.  

5.3 FLUXOGRAMA 

Segundo Oliveira (2013), os fluxogramas consistem em representações gráficas, renderizar 

sequências usando diferentes geometrias representacionais, descrição do trabalho de forma 

analítica, descrição da operação, quem está no comando e/ou as unidades organizacionais 

envolvidas.  

Ele esclarece ainda mais as etapas processo, promove entendimento, identifica gargalos e 

pontos melhorar. Cruz (2013, p. 115) entende os fluxogramas como uma técnica que pode 

assumir nomenclatura diferente, formas e pequenos detalhes são diferentes, mas não invalida 

a ideia geral de que um processo "desenha o processo", o que significa etimologia da palavra 

fluxograma. Para Cruz (2013), os fluxogramas são representações de sequência de operações 

para o processo.  

Rocha (1980) acrescentou que os fluxogramas "descrevem o uso de frases curtas e objetivas, 

usando símbolos para descrever comportamentos e fatos graficamente meu próprio". 

5.4 HISTOGRAMA 
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Segundo Rodrigues (2004), “É um gráfico de barras verticais da distribuição de frequência de 

um conjunto de dados numéricos”. Sua finalidade é mostrar a variabilidade dos dados ao 

longo de um período de tempo representado por barras horizontais.  

Uma maneira simples e clara de visualizar como certas características estão mudando. 

Carvalho et. al. (2012) afirmam que se trata de “uma ferramenta utilizada em estatística, cuja 

função é descrever a frequência com que os processos mudam”.  

 Para Carpinetti (2012), um histograma é “um gráfico de barras com o eixo horizontal 

dividido em uma série de pequenos intervalos, representando os valores assumidos pela 

variável de interesse”.  

 Este tipo de histograma usa limites de especificação, limites superiores e inferiores. É “um 

limite de tolerância definido de acordo com os requisitos do cliente para garantir a 

consistência e variabilidade desejada pelo cliente ou pelo mercado” (RODRIGES, 2004). 

5.5 CRONOGRAMA 

O cronograma é uma ferramenta de gerenciamento de tempo do projeto que documenta e 

gerência o tempo gasto nas entregas. Valeriano (2005, p. 168) diz: Ele ainda acrescenta: O 

gerenciamento contínuo do projeto é necessário para alcançar resultados satisfatórios.  

Esse processo garante o fluxo efetivo do processo por meio de sua existência, a gama de 

ferramentas técnicas envolvidas na aplicação de habilidades de conhecimento, a construção de 

comunicação e engajamento com as partes interessadas para atender aos requisitos e 

expectativas esperadas e manutenção são equilibradas entre as faixas concorrentes. 

Orçamento, qualidade, recursos para criar o produto e o resultado desejado.  

Conforme PMBOK (2014, p. 160): "A estimativa de recursos da atividade é o processo de 

estimar os tipos e quantidades de materiais, pessoas, equipamentos ou móveis necessários 

para realizar cada atividade". 

5.6 ESTRATIFICAÇÃO 

O processo de camadas consiste em dividir grupos de informações em subgrupos. Pretende-se 

identificar as principais fontes de variação atuantes no processo.  

Oakland (1994) confirma esta afirmação afirmando que “estratificação é simplesmente a 
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divisão de um conjunto de dados em grupos significativos”. Ele também diz: “Ele pode ser 

usado de forma muito eficaz quando combinado com outras técnicas, como histogramas e 

gráficos de dispersão”.  

Vieira (1999) conclui: As camadas devem ser levadas em consideração ao projetar folhas de 

mão. Em outras palavras, os fatores de estratificação devem ser considerados antes de criar 

folhas de mão. 

5.7 INDICADORES 

Segundo Juran (2000), o planejamento estratégico de negócios é essencialmente um processo 

estruturado de definição da visão, missão e objetivos estratégicos de uma organização e 

determinação dos meios que ela usará para atingir esses objetivos. No setor privado, os 

objetivos estratégicos são mais voltados para o lucro e, portanto, incluem objetivos 

financeiros, como vendas, lucro líquido e retorno sobre o investimento. No setor público, os 

objetivos estratégicos são mais orientados para a missão, como defesa nacional, administração 

da justiça e arrecadação de impostos.  

O conhecimento do próprio negócio e de seus impactos auxilia as organizações na tomada de 

decisões que podem contribuir para seus esforços de melhoria e desenvolvimento, conferindo-

lhes vantagem competitiva sobre as demais. É importante ressaltar a qualidade do sistema de 

medição. Porque os resultados desse indicador devem ser reportados à alta administração com 

o máximo de informações confiáveis. Isso pode fornecer subsídios para agir dentro da 

organização e monitorar o plano estratégico atual.  

Dada a complexidade da aquisição de dados e processamento da informação, principalmente 

em grandes organizações, há uma concentração de empresas que podem investir em uma 

estrutura que possa atender todas as suas necessidades. Caridade (2006) define uma métrica 

como um dado ou informação, preferencialmente numérica, que descreve um determinado 

fenômeno e é utilizada para medir um processo ou seus resultados. Isso pode ser obtido 

enquanto o processo/atividade está em execução ou no seu final. 

5.8 AUDITORIA DE PROCESSO 

De acordo com Mills (1994), as auditorias envolvem a realização de avaliações formalmente 

reconhecidas e estruturadas pelas partes interessadas para garantir que os sistemas, programas, 

produtos, serviços e processos aplicáveis estejam em conformidade com todos os requisitos. 
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Existem tipos de auditorias, Auditorias contábeis, auditorias de empresas, auditorias 

ambientais, auditorias de fornecedores, auditorias de segurança do trabalho, auditorias de 

qualidade, etc. Uma auditoria de qualidade é uma auditoria que tem como objetivo principal 

verificar a conformidade de um sistema com relação ao estabelecido por normas, 

procedimentos, legislação, etc.  

A realização de auditorias de qualidade pode ser feita de duas formas: auditorias externas 

realizadas por entidades externas à organização e auditorias internas realizadas por membros 

da própria organização, Campos (1992) e VDA 6.3 (1998) 

5.9 PDCA 

O chamado Ciclo PDCA é um método de melhorias contínuas, originalmente desenvolvido na 

década de 30 por Walter A. Shewhart. Porém, esta metodologia foi realmente consagrada na 

década de 50, por Willian Edwards Deming, que a empregou com sucesso nas empresas 

japonesas para o aumento da qualidade de seus processos. (PACHECO, 2010). 

Pacheco (2010) enfatiza que o Ciclo PDCA visa exercer o controle dos processos, pode ser 

usado de forma contínua para seu gerenciamento em uma organização, por meio do 

estabelecimento de uma diretriz de controle (planejamento da qualidade), do monitoramento 

do nível de controle a partir de padrões e da manutenção da diretriz atualizada, onde 

resguarda as necessidades do público alvo. 

Conforme explicado por ERTHAL (2016), o Ciclo PDCA está dividido em quatro etapas, as 

quais significam: 

Planejar: 

a) Estabelecer metas sobre os indicadores, ou seja, as faixas de valores desejadas para 

esses itens; 

b) Estabelecer a maneira (o caminho, o método) para se atingir as metas 

propostas. 

Essa primeira parte é considerada a mais importante do ciclo, por se tratar do início do ciclo, 

desencadeia todo processo referente ao ciclo PDCA. Logo, a eficácia dos próximos passos 

estará baseada em um planejamento bem elaborado e meticuloso, o qual proverá dado e 

informações a todas as etapas restantes do método (BADIRU, 1993 apud ANDRADE, 2003). 
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Executar: 

a) Execução da tarefa exatamente como prevista no plano; 

b) Coleta de dados para validação do processo. Nesta fase, a formação em serviço 

gerada durante a fase de planeamento é essencial. 

A etapa Do permite que um plano de ação seja executado passo a passo de forma organizada, 

com as medidas tomadas mais efetivas (BADIRU, 1993 apud. ANDRADE, 2003). 

Verificação: 

Monitorar e medir os processos e comunicar os resultados. Deve-se verificar se o executado 

está conforme o planejado e identificar os desvios. Deve ser contínua a verificação, tanto por 

meio de sua observação, quanto do monitoramento dos índices de qualidade e produtividade. 

Auditorias internas também podem ser utilizadas como forma de verificação (PACHECO, 

2010). 

Atuar: 

Nessa última fase o imprescindível é fazer as correções necessárias para evitar a repetição dos 

problemas ocorridos. Podem ser atitudes corretivas ou melhorias consideradas necessárias na 

etapa anterior. Circunda a ideia por melhoria contínua até se atingir o padrão e, para isso, é 

necessário a capacitação do pessoal; o preenchimento das lacunas de conhecimento 

necessário à solução do problema, onde propicia a criação de novos conhecimentos e a 

atualizações do padrão (CHOO, 2003 apud PACHECO, 2010). 

Em posse das causas primárias eleitas no Diagrama de Ishikawa, utiliza-se a ferramenta 

PDCA para correção e contenção do problema encontrado. Após gerado um novo padrão no 

processo, é aplicado a LPA para confirmação do mesmo. 

5.10 FMEA 

A Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) é uma técnica analítica para apontar e registrar 

falhas potenciais no sistema, com objetivo eliminar a falha ou minimizar suas ocorrências 

(ROMEIRO, 2010). 

FMEA é um método utilizado no desenvolvimento de produtos e processos para desenvolver 

medidas de melhoria para minimizar ou eliminar falhas que são consideradas mais críticas de 
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acordo com determinados critérios. Pode ser aplicado para melhoria de produtos e melhoria 

de processos de fabricação. Para novos produtos ou novos processos, o FMEA pode ser usado 

para desenvolver ações destinadas a minimizar a chance de possíveis falhas. (CARPINETTI. 

2012. p. 125). 

O uso contínuo do FMEA pode identificar problemas imprevistos e priorizar correções 

(PALADY, 1997). Para Siqueira (2012) para construção do FMEA, é considerado: 

a) Função: o que o usuário deseja que o item ou sistema faça dentro de um 

padrão de desempenho especificado; 

b) Falha: interrupção ou alteração da capacidade do item em desempenhar sua 

função esperada; 

c) Modo de falha: um evento ou condição física que causa uma falha funcional; 

d) Efeitos provocados pelas falhas: o que acontece quando um modo de falha se 

apresenta; 

A abordagem tradicional do FMEA é a través da multiplicação dos fatores de severidade, 

ocorrência e instabilidade, onde utiliza o Número de Prioridade de Risco (NPR). 

Para Toledo e Amaral (2006, p.02): em uma FMEA de processo são consideradas as falhas no 

planejamento e execução do processo, ou seja, o objetivo desta análise é evitar falhas no 

processo baseadas no fato de o produto não atender a especificação do projeto. 

Para MARTINS (2012), FMEA possui dois principais diferentes tipos: 

FMEA do Produto: Considerar possível falha do produto dentro da especificação do projeto. 

Seu objetivo é reduzir falhas no produto ou no processo, decorrentes do projeto. 

FMEA de Processo: considera as falhas no planejamento e execução do processo, ou seja, o 

interesse desta análise é evitar falhas no processo, com base nas não conformidades do 

produto com as especificações do projeto. Existe também o terceiro tipo, envolve os 

procedimentos administrativos, onde são verificadas as falhas potenciais de cada etapa do 

processo com o mesmo objetivo que as análises anteriores, ou seja, diminuir os riscos de falha 

(SANTOS apud IQA). 

Todos problemas mais representativos identificados são registrados no FMEA de acordo com 

cada processo produtivo, para que não haja recorrência posteriormente, onde possibilita 

manter um histórico das falhas já ocorridas. 
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6 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O tipo de método utilizado nessa pesquisa foi à pesquisa descritiva, o que proporciona 

proximidade com o assunto estudado, onde foi aprofundado os conhecimentos em auditorias 

de processos, partiu de uma revisão bibliográfica dos principais autores da área como, por 

exemplo: Pinto (2014), Womack (1992), Ferreira (2008), Moreira (2008), Oliveira (2017), 

Attie (1986), Paula (1999), Tubino (2000), Slack (2009), Miguel (2006), Paladini (2012), 

Carvalho (2012), Campos (1999), Hunt (1996), Campos (2012), Lima (2012), Harrington 

(1993), Diogo (2012), Muller (2003), Oliveira (2013), Cruz (2013), Rocha (1980), Carpinetti 

(2012), Rodriges (2004), Valeriano (2005), Pmbok (2014), Oakland (1994), Vieira (1999), 

Juran (2000), Caridade (2006), Mills (1994), Campos (1992), Pacheco (2010), Erthal (2016), 

Neves (2011), Badiru (1993), Andrade (2003), Romeiro (2010), Choo (2003), Palady (1997), 

Siqueira (2012), Martins (2012), Toledo e Amaral (2006). A coleta de dados supracitados foi 

realizada por meio de um estudo de caso, com abordagem quantitativa e qualitativa e análise 

dos dados coletados para interpretação. Os dados foram representados de forma gráfica, para 

melhor visualização. Com isso, os dados foram cruzados e interpretados de forma quantitativa 

para constatar a qualidade do processo. Como objetivo, foi estudada a empresa R&M, 

localizada em Santa Rita do Sapucaí – MG, aplicou ferramentas para aumentar sua eficiência 

global. 

7 COLETA DE DADOS  

Inicialmente, a coleta de dados foi realizada por meio de dois Key Performance Indicators 

(KPI’s) relacionados à produção, como: indicador de reclamação de cliente externo e sucata, 

onde serviram como base para verificar a existência de pontos de atenção no processo 

produtivo. Posteriormente, foi analisado o KPI de produtividade, usado para direcionar o 

objetivo estratégico da empresa.  

Os dados são lançados via o software System Applications and Products (SAP) e compilados 

por um membro da qualidade da empresa, para garantir sua confiabilidade. O período de 

coleta analisado foi referente aos meses de 2022, antes e após a aplicação da ferramenta LPA, 

para realizar uma comparação da sua eficácia. 

8 ANÁLISE DA COLETA DE DADOS 

O estudo de caso foi desenvolvido na empresa Reichle & De-Massari AG, fabricante e 
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fornecedora mundial de sistema de cabeamento para redes de dados e comunicação, em sua 

fábrica localizada em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerias, onde possui em média 110 

funcionários.  

A empresa iniciou suas atividades em 1964 e possui em média 1650 funcionários, presentes 

em mais de 40 países. A R&M é um player global que fornece tecnologia de rede para TI, 

Data Centers, cidades digitais e redes públicas. A empresa cresceu de forma sustentável e fez 

uma importante contribuição para melhor conectar pessoas em nível internacional. O mercado 

de comunicação e redes de dados é extremamente dinâmico. Os funcionários desfrutam de 

possibilidades de desenvolvimento e oportunidades internacionais. 

8.1 MAPEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO 

Inicialmente, foi utilizando como base as instruções de trabalho dos postos, conforme figura 6 

exemplifica.  

 

FIGURA 6- Instrução de trabalho CTO  

FONTE: Autores 

 

A figura 7 demonstra o mapeamento de processos – CTO. 
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FIGURA 7 - Mapeamento de processo - CTO  

FONTE: Autores 

 

A figura 8 ilustra o mapeamento de processos – Cobre. 
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FIGURA 8 - Mapeamento de processo - Cobre  

FONTE: Autores 

 

A figura 9 apresenta o mapeamento de processos – MPO. 

 

 
FIGURA 9 - Mapeamento de processo – MPO  
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FONTE: Autores 

 

A figura 10 mostra o mapeamento de processos – FO. 

 

 
FIGURA 10 - Mapeamento de processo FO  

FONTE: Autores 

 

8.2 ESTRATIFICAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES, REFUGO E 

RETRABALHO 

Esse trabalho foi incitado com vista a atenuação dos índices de reclamações de clientes, 

retrabalho e refugo, em busca do alcance da meta estratégica de 90% de produtividade global 

em 2022. No primeiro momento, foi realizado uma análise dos KPI’s dos meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2022, a fim de avaliar o rendimento e a eficiência do setor 

produtivo e possibilitar identificar problemas e anomalias no processo. 



29 
 

 

Nesta fase, foi verificado os índices de reclamações de clientes internos e externos, elementos 

essenciais para acompanhar a qualidade dos produtos entregues e atendimento aos clientes, 

após aberta a reclamação é emitido um alerta da qualidade no setor da ocorrência. Os registros 

destas RNC’s externas são encaminhadas para a qualidade, sempre que identificado alguma 

falha durante o processo, e são acionadas por meio dos canais de atendimento da empresa. 

Após aberta a RNC, todos os setores necessários são envolvidos, e passam a acompanhar o 

tempo de resposta da reclamação.  

A R&M estabelece uma meta de 0,15% para o KPI de reclamações de clientes externo da 

produção, dado pela fórmula Número de Reclamações de Clientes/Ordem de Produção. 

 
GRÁFICO 1: Reclamação de cliente externo  

FONTE: Autores 

 
TABELA 1 - KPI Reclamações de Cliente Externo 

 
Janeiro Fev. Mar. Abril Média 

% Reclamação 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,07% 

Nº Reclamação 0 1 0 0 0,43 

Nº Ordem  515 484 881 506 590,00 

Meta  0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

FONTE: Autores 

 

Tal como apresentado no indicador do gráfico 1, nota-se que o desvio da meta ocorreu no mês 

de fevereiro, apresentou valores acima de 0,15%, com comportamento diferenciado em 

relação aos demais meses, onde indica uma causa especial. 

Para uma melhor leitura e compreensão dos registros ocorridas nesse período, foram 

estabelecidos critérios de classificação das potenciais causas dos problemas, foram 

considerados os setores e os pontos que contribuíram para ocorrência das falhas. Entender o 

motivo da reclamação é crucial para solucionar o problema e evitar sua recorrência.  
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A tabela 2 representa uma descrição sucinta das principais ocorrências no período estudado 

onde abrange a reclamação interno e externo, devido ao potencial da falha chegar ao cliente 

final. 

TABELA 2 - Ocorrências de RNC 2022 

Falha Consequência 

1. Falta de padrão estabelecido; 

2. Falta de atenção da mão de obra; 

3. Não seguimento da instrução de trabalho e 

método padronizado; 

Reclamações de cliente interno e 

externo 

FONTE: Autores 

 

Seguidamente, foram levantados os alertas de qualidade do ano de 2021 e que ainda estavam 

em acompanhamento da solução tomada e com potencial de gerar maior impacto na produção. 

Conforme indicado na tabela 3: 

TABELA 3 – Ocorrências de RNC 2021 

Setor Descrição 

COBRE 
Reclamações resultantes de problemas durante a montagem da botinha 

PATCH CORD, tais como falta de atenção, não seguimento da IT, fez com 

que enviasse o produto quebrado 

COBRE 
Reclamações resultantes de problemas durante a montagem da botinha 

PATCH CORD, tais como falta de atenção, não seguimento da IT, fez com 

que a trava metálica ficasse fora da posição 

COBRE 

Reclamações resultantes de problemas durante a montagem da botinha 

PATCH CORD, tais como falta de atenção, não seguimento da IT, fez com 

que a aba branca ficasse por cima da aba vermelha 

CTO 
Reclamações resultantes de problemas com matéria prima, fez com que 

gerasse falha na vedação da água 

DGO 

Reclamações resultantes de problemas durante a montagem, tais como 

falta de atenção, não seguimento da IT, fez com que enviasse cabos com a 

ligação do Splitter invertida 

FO 
Reclamações resultantes de falha na geração de OP, tais como falta de 

atenção e não conferência de OP 

FO 

Reclamações resultantes de problemas durante a montagem, tais como 

falta de atenção, não seguimento da IT, fez com que enviasse cabos com 

muflas sem contração e conectores sem capa e plástico de proteção 

FO 
Reclamações resultantes de problemas durante a derivação, tais como falta 

de atenção, fez com que causasse a quebra da fibra 

FO Reclamações resultantes de problemas durante a montagem e o forno, tais 

como falta de atenção, fez com que a fibra se soltasse da base do ferrolho 

FO 

Reclamações resultantes de problemas durante a montagem, tais como 

falta de atenção, processo manual, falta de verificação no processo de 

fechamento do ferrolho, fez com que causasse a quebra da fibra na base da 

mola 

FO 
Reclamações resultantes de problemas durante a montagem, tais como 

falta de atenção, falta de verificação no processo, fez com que ocasionasse 
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a movimentação dos fios e amassasse ao fechar a tampa. 
FONTE: Autores 

Posteriormente, buscou-se reconhecer as características dos problemas. O primeiro passo foi 

identificar os fatores geradores dos problemas presentes nos alertas da qualidade registradas 

por cliente interno e externo durante o período de análise. Em posse do quantitativo desses 

setores, foi realizado a estratificação dos dados e identificado a relação entre elas. 

Por meio do sistema SAP - Systemanalysis Programmentwicklung, utilizado para gerenciar os 

dados da empresa, os retrabalho e refugos ocorridos na produção são lançados diariamente no 

sistema. Esses dados são compilados e permitem calcular o KPI de Sucata da produção, a fim 

de assegurar a nível de qualidade esperado de um sistema, dado pela fórmula Valor 

Disponível para produção/Valor gasto para produção. Foram analisadas as três linhas 

existentes, linha Óptica, Plataforma e Cobre, conforme representado nos gráficos 2 e 3. 

 

GRÁFICO 2 – KPI sucata FO  

FONTE: Autores 

 
TABELA 4 - KPI Sucata FO  

      
 

Jan. Fev. Mar. Abril Média 

% Sucata Óptico 1,03% 1,53% 1,37% 1,51% 1,30% 

Meta / Target 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

FONTE: Autores 

 

No gráfico 2, observa-se o aumento da perda nos primeiros meses, com média de 1,38% ao 

ano, acima da meta de 0,30%. No mês de fevereiro, o aumento ocorreu devido a implantação 
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de uma nova linha nesse setor e alto índice de fibra grossa, onde ocorreu um problema de 

matéria-prima. Os meses de março e abril mostraram uma tendência negativa de sucata 

devido a dificuldade de conectorização.  

 

GRÁFICO 3 - KPI DGO/plataforma  

FONTE: Autores 

 
TABELA 5 - KPI DGO/Plataforma  

      
 

Jan. Fev. Mar. Abril Média 

% Sucata Plataforma 0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 

Meta 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

FONTE: Autores 

 

O gráfico 3, mostra o comportamento das variáveis com uma tendência positiva, com baixo 

índice de sucata. 

TABELA 6 - KPI Cobre 

 
Jan. Fev. Mar. Abril Média 

% Sucata Cobre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 

Meta 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

FONTE: Autores 

 

A tabela 6 indica grande estabilidade no setor, com índice de sucata de 0% em todos os 

meses. 
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GRÁFICO 4 - KPI eficiência produtiva  

FONTE: Autores 

 
TABELA 7 - KPI Produtividade  

 
Jan. Fev. Mar. Abril 

% Eficiência 80,32% 87,11% 104,02% 91,97% 

Meta 90% 90% 90% 90% 

FONTE: Autores 

 

Outras observações foram possíveis quando analisa-se o gráfico 4, os meses de janeiro e 

fevereiro apresentaram resultados abaixo do esperado, seguido de um aumento nos meses 

posteriores, o que indica uma tendência positiva.  

8.3 QUADRO DE RESPOSTA RÁPIDA 

As reclamações de clientes internos e externos e falhas ocorridas na produção, são tratadas no 

quadro de resposta rápida onde suporta 5 problemas simultaneamente: 

 Melhorar a comunicação interna; 

 Rastrear a resposta de forma rápida; 

 Gerenciar métricas e comunicar resultados; 

 Garantir que o erro não seja recorrente. 

As etapas da aplicação da ferramenta se dão da seguinte forma: 

a) Identificação da não conformidade; 

b) Medidas de contenção: Tomar as medidas de contenção imediata para conter o 

problema; 

c) Causa raiz: Identificação da causa raiz por meio da aplicação da ferramenta do 

diagrama de Ishikawa; 

0

20

40

60

80

100

120

Janeiro Fevereiro Março Abril

KPI Eficiência

% Eficiência Meta



34 
 

 

d) Problema;  

e) Plano de ação: Solucionar e evitar que o problema se reproduza; 

f) FMEA e plano de controle: Redução da frequência e eliminação de falhas; 

g) Padronização: atualização das instruções de trabalho; 

h) Lições aprendidas: conjunto de boas práticas adotadas para não cometer os 

mesmo erros. 

8.4 AUDITORIA DE PROCESSO EM CAMADAS 

A partir das informações obtidas nas análises anteriores, pôde-se propor a implantação da 

LPA junto ao quadro de resposta rápida, a fim de realizar a confirmação do processo e atuar 

de forma preventiva para que não ocorra falhas e não tenha recorrência dos problemas. 

Notou-se que a maioria das causas-raiz das RNC’s estão associadas a falha humana, pode ser 

considerado os aspectos do processo produtivo manual, falta de treinamento, indisciplina e 

falta de experiência. Todas as etapas do processo possuem instruções de trabalho e ajuda 

visual para auxiliar o operador, por meio de uma dupla checagem para pontos que são críticos 

e pode comprometer o produto, no entanto, é constatado o aspecto falha do operador por falta 

de atenção e outras causas supracitadas.  

A LPA se dá pelo envolvimento de toda a hierarquia da organização divididos em cinco 

níveis, diretoria, gerência, coordenação e supervisão, área de suporte e liderança, voltadas 

para confirmação de um processo por meio de perguntas curtas feitas diretamente ao operador 

referente sua atividade e o método de trabalho. Inicialmente, a ferramenta foi aplicada junto a 

liderança e área de suporte, membros participantes da reunião de Shop Floor Management 

(SFM), Gestão de chão de fábrica, para auxiliar no acompanhamento do processo produtivo 

diariamente. Os setores envolvidos foram aqueles com maior criticidade, conforme a seguir: 

Fibra óptica, DGO e CTO. 

As perguntas aplicadas na LPA mudam constantemente, sempre que identificado um novo 

ponto crítico ou alteração no processo. Cada setor possui no máximo cinco perguntas, 

priorizado aquelas que possuem maior custo para a empresa. 

Dito isso, foram elaboradas perguntas com os pontos-chave dos processos onde ocorreram 

reclamações, maior índice de perdas e retrabalho, para que sejam realizadas auditorias nos 

processos, para confirmação da instrução de trabalho e o Procedimento Operacional Padrão ( 
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POP).  

Todos os auditores foram treinados quanto a aplicação da ferramenta e a forma de abordagem 

dos operadores para que seguissem todo o procedimento descrido internamente. Logo após, 

foi elaborado um cronograma com a distribuição dos postos que serão auditados, atualizado 

semanalmente, conforme figura 11. 

 

FIGURA 11 - Cronograma LPA  

FONTE: Autores 

 

A seguir, conforme a figura 12, foi elaborado o cartão para a auditoria, onde consta o setor a 

ser auditado, nome do auditor, data, pergunta e o status, caso seja identificado uma não 

conformidade, o auditor pode tomar uma ação imediata para orientar o operador no momento 

da auditoria ou levar o item para reunião de SFM quando observado a necessidade de 

modificar o processo ou documentos pertinentes a ele. 

 

FIGURA 12 - Cartão LPA  

FONTE: Autores 
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Os dados das auditorias realizadas diariamente são compilados em uma planilha para registro 

e tratativa de não conformidade. É enviado um relatório semanalmente, com as auditorias 

planejadas e realizadas para todos os auditores e responsáveis para garantir a eficiência da 

ferramenta, conforme ilustra a figura 13 que representa o período de abril à outubro de 2022. 

 

FIGURA 13 - Relatório LPA  

FONTE: Autores 

 

9 RESULTADO E DISCUSSÃO 

A aplicação da LPA, obteve resultados expressivos na redução de perdas e retrabalho no 

processo, pois a empresa possui maior parte de suas atividades realizadas manualmente, o que 

gera desperdícios. 

Nas tabelas abaixo, mostram o KPI de Sucata do processo da Fibra Óptica e Plataforma, onde 

foram aplicadas a LPA, permitiu visualizar a evolução do processo após a implantação da 

ferramenta. 
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GRÁFICO 5 - KPI Sucata Óptico com linha de tendência  

 FONTE: Autores 

 
TABELA 8 - Sucata Óptico  

           
 

Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Agos. Set. Média 

% Sucata 

Óptico 
1,03% 1,53% 1,37% 1,51% 1,73% 0,80% 1,23% 0,72% 0,86% 1,30% 

Meta / Target 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

FONTE: Autores 

 

De acordo com o gráfico 5, ficou evidente por meio da linha de tendência de queda que o 

processo reduziu o índice de sucata após a aplicação da ferramenta, onde resultou na 

diminuição do retrabalho. Porem ainda se encontra acima da meta estipulada de 0,3%, será 

realizado um estudo mais detalhado com objetivo de atingir a meta. 
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GRÁFICO 6 - KPI Sucata Plataforma com linha de tendência  

FONTE: Autores 

 
TABELA 9 - Sucata Plataforma  

           
 

Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Agos. Set. Média 

% Sucata 

Plataforma 
0,00% 0,01% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,21% 0,01% 

Meta 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

FONTE: Autores 

 

No gráfico 6, ilustra uma tendência de alta, o que ocorre devido ao aumento considerável no 

mês de setembro. Ao analisar os dados desse aumento, foi identificado uma causa especial 

nesse período, onde foi reutilizado cabos em estoques que apresentavam problemas de matéria 

prima, o que resultou nesse aumento. 
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GRÁFICO 7 - KPI Produtividade  

FONTE: Autores 

 
TABELA 10 - KPI produtividade  

 
Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Agos. Set. 

% 

Eficiência 
80,32% 87,11% 104,02% 91,97% 91,98% 94,26% 87,24% 86,89% 95,77% 

Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

FONTE: Autores 

 

No gráfico 7, permitiu visualizar o impacto da LPA no objetivo estratégica da empresa para 

atingir 90% de produtividade, a partir de março todos os meses subsequentes atingiram a meta 

exceto os meses de julho e agosto, porem ficaram muito próximos da meta aproximadamente 

4% menor. 

10 CONCLUSÃO 

No cenário altamente exigente em que se insere, a R&M busca ferramentas que auxilie o 

aumento da sua eficiência global, que visa garantir a disponibilidade de insumos e 

informação conforme as necessidades do processo, trazer a eficiência operacional do 

processo, onde recorre para metodologias de suporte como a LPA para atingir a meta. Neste 

sentido, o alvo principal deste projeto, que foi uma resposta à necessidade estabelecida pela 

gerência, visou desenvolver e implantar a LPA na empresa em questão. Isso buscando 

garantir a sustentabilidade dos processos em todas as áreas produtivas adjacentes. 
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A aplicação da ferramenta LPA foi confirmada positivamente após aplicada a empresa. Isso 

porque ela contribui de forma significativa para o atingimento da meta estratégica de 90% de 

produtividade. Ao final desse estudo, a LPA mostrou-se eficaz para geração de cultura nos 

colaboradores, reduziu perdas e retrabalho no processo produtivo por meio de auditorias 

diárias.  

A implantação da ferramenta não necessitou de investimento financeiro, e foi inicialmente 

aplicada apenas no processo produtivo, mas deve ser expandida para áreas administrativas. É 

crucial a busca pela melhoria contínua nos processos atualmente, levando maior qualidade ao 

cliente, reduzindo os custos durante sua fabricação, e mantendo-se competitiva no mercado. 

Nesse sentido, os objetivos propostos nesse estudo foram alcançados, onde atingiu 91,23% de 

produtividade até o mês de setembro. Demonstrou-se a eficiência da aplicação do Diagrama 

de Ishikawa, para conhecer as causas dos problemas, o ciclo PDCA, para resolução dos 

problemas, e o FMEA, para registrar os dados e garantir que não ocorra novamente. Como 

limitação desse trabalho, destaca-se a parada de algumas linhas produtivas, onde dificultou a 

realização de uma análise mais precisa da aplicação da ferramenta. 

Como recomendação futura, sugere-se a aplicação da LPA nos setores administrativos da 

empresa para atestar a eficiência dos padrões dos processos já estabelecidos e alinhamento 

entre setores. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa-ação tratou-se de um estudo de caso realizado na empresa Reichle & De-Massari 

AG, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, no processo de logística. Este estudo se 

caracterizou essencialmente como quantitativo, mas também apresentou algumas tratativas 

qualitativas, além do uso da metodologia com abordagem aplicada e exploratória. O objetivo geral 

do trabalho foi estudar o processo de logística em uma empresa no setor de tecnologia da 

informação e comunicação, fabricante de tecnologia de conexão para redes de comunicação. A 

pesquisa foi significativa devido à importância desse setor para a organização, que possui uma 

representatividade alta das atividades para o faturamento da empresa. Como resultado teve-se a 

melhoria no processo de logística da empresa como um todo. Isso através da implementação de 

métodos e ferramentas, as quais auxiliaram na obtenção de planejamento e mapeamento mais 

eficientes. Estes, por sua vez, permitiram tornar mais eficaz o controle do estoque, maiores 

facilidades nas buscas das identificações e localizações dos produtos, além da redução de falhas 

durante a contabilização dos materiais e administração de compras.  

Palavras-chave: Gestão de Estoque, Controle, Melhoria 

 

ABSTRACT 

This action-research was a case study carried out at the company Reichle & De-Massari AG, in Santa 

Rita do Sapucaí, in the south of Minas Gerais, in the logistics process. This study was characterized 

essentially as quantitative, but also presented some qualitative treatments, in addition to the use of 

methodology with an applied and exploratory approach. The general objective of the work was to 

study the logistics process in a company in the information and communication technology sector, a 

manufacturer of connection technology for communication networks. The research was significant 

due to the importance of this sector for the organization, which has a high representativeness of the 

activities for the company's revenue. As a result, there was an improvement in the logistics process 

of the company as a whole. This through the implementation of methods and tools, which helped to 

obtain more efficient planning and mapping. These, in turn, made it possible to make stock control 

more effective, make it easier to search for product identifications and locations, in addition to 

reducing errors during material accounting and purchasing management. 

Keywords: Inventory Management, Control, Improvement 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa trata-se do estudo de um processo na área de logística de uma empresa 

de pequeno porte, localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí, MG. A empresa trabalha no ramo 

de tecnologia da informação e comunicação. 

A globalização torna o mundo mais próximo ao conseguir eliminar bloqueios entre os países. 

Contudo, esse fenômeno gera um aumento da competitividade entre as organizações com a procura 

e desejo de estabilidade no mercado atual. Para a consolidação desses espaços nos seus ramos de 

atuação, as empresas necessitam de constantes evoluções de pensamentos, tecnologias e métodos 

inovadores. Isso para administrar seus processos e buscarem estratégias para o desenvolvimento 

de um plano de melhoria contínua, que permita ampliação dos lucros e redução de despesas e 

custos (BRAGA; PIMENTA; VIEIRA, 2008). 

A gestão de uma empresa é um fator essencial para o seu crescimento e nivelamento com os 

concorrentes. Nos dias atuais, as questões logísticas ainda são desafiadoras para o gerenciamento. 

Todavia, estes são extremamente fundamentais para alcançar os propósitos das organizações 

(SANTOS, VIANA, BERNARDINO, RIBEIRO, & RAZZINO, 2017). 

Grande parte das empresas do mundo já estão em mudança de seus pensamentos em relação à 

gestão e administração de seus departamentos para se manterem competitivos no mercado. As 

organizações perceberam as vantagens de se ter uma Logística bem estruturada, um dos 

importantes fatores dos planejamentos estratégicos das companhias. Uma Logística eficiente traz 

um controle otimizado para os estoques e suas movimentações, desde o recebimento das matérias-

primas até a entrega do produto ao cliente final. O qual está cada vez mais exigente com a 

qualidade (BRAGA; PIMENTA; VIEIRA, 2008).  

O termo “Just-in-Time” surgiu juntamente com a evolução citada, e é aplicado nos procedimentos 

da maioria das corporações, pois a metodologia proporciona redução de tempo nos processos 

produtivos e estoques. Seus resultados também contribuem com a agilidade e integração, pontos 

valorizados na atualidade. No Brasil, a Logística está em uma constante crescente nas 

organizações, com maior reconhecimento para a estratégia empresarial, e com possibilidades de 

ficarem semelhantes às empresas de excelência mundial (BRAGA; PIMENTA; VIEIRA, 2008). 

Na expectativa em permanecer no mercado como competitivas em um nível aceitável, as empresas 

passaram a visar e aplicar um planejamento logístico o mais eficaz possível. Isso visa 
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disponibilizar a atenuação dos custos, e melhorar a qualidade das execuções de atividades, tópicos 

válidos para essa frequente competição. A grande relevância do planejamento logístico se deve às 

contribuições para elevar os quesitos na competitividade, na redução das falhas e erros, além do 

aprimoramento no transporte dos produtos (TPC LOGÍSTICA INTELIGENTE, 2022). 

Os gargalos existentes nos processos ainda são um dos maiores problemas enfrentados pelas 

organizações devido sua influência e relação com as perdas na produtividade, além da 

minimização da eficácia nos mecanismos logísticos. Com isso, é fundamental buscar métodos para 

alcançar soluções, reduzir os erros na Logística, e contribuir com a melhora dos resultados. Dessa 

maneira, meios como o mapeamento e a revisão dos fluxogramas das etapas executadas nos 

setores, se utilizados, podem trazer uma visão ampliada e mais aprofundada do processo geral. 

Também eles permitiram, sugestões de melhorias com o objetivo de amenizar os gastos, aumentar 

a qualidade dos serviços e satisfação dos clientes (TPC LOGÍSTICA INTELIGENTE, 2022). 

Um dos tópicos exigidos e importantes para que as empresas possam sobreviver na enorme 

competição do mercado é o controle de estoque. Isso porque, esse controle necessita ter um bom 

planejamento e administração das tarefas. Caso a organização não tenha uma gestão adequada na 

estocagem dos itens, a probabilidade de existir uma descontinuidade ou um esgotamento do 

estoque é alta, o que traz prejuízos aos outros setores da empresa. A abundância de matérias-

primas e produtos acabados nos armazéns também é considerado um ponto negativo para o 

controle da empresa, pois ocorre imobilização dos recursos (BETTS et.al., 2008). 

Para evitar ao máximo as possíveis complicações citadas a respeito da ausência de um plano de 

estoque, as organizações optam pela aplicação de métodos comprovados que pretendem diminuir 

os danos nos lucros, e ampliar o nível de competitividade frente ao mercado atual. Sempre com o 

propósito de conseguir um controle de estoque eficaz. Para tanto, um dos primeiros passos é 

identificar e analisar os produtos que são os de maior valia para a organização, tanto na questão 

de valor, quanto de maior fluxo e rotatividade dentro dos processos produtivos. Isso para que se 

estabeleça e implante a necessidade de dispor mais atenção no seu controle (ANDRADE, 2011). 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho de pesquisa foi estudar o processo de logística atual em uma 

empresa fabricante de tecnologia de conexão para redes de comunicação.  
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Mapear, redefinir e padronizar o processo de logística; 

b) Identificar os gargalos; 

c) Fazer sugestões de melhoria.  

3 JUSTIFICATIVA 

Este estudo de caso teve como justificativa a grande significância que o estoque de matéria-prima 

e de produto acabado têm para a empresa. Os estoques movimentam grande parte do faturamento 

da organização, contudo a empresa disse que a informação em valores e percentual é confidencial 

e não foi possível compartilhar. Com isso, o controle e dimensionamento dos estoques devem ser 

realizados corretamente, com fundamentação nos procedimentos padrões dos processos e assim 

proporcionar reduções das divergências entre físico e sistema. Ao obter um mapeamento eficaz do 

estoque, contribuiu para o crescimento da empresa, tanto economicamente quanto em 

produtividade. Também teve como meta propor e implementar melhores métodos de estruturação 

dos produtos existentes nos almoxarifados, com um planejamento de melhoria contínua no setor. 

4 OBJETO DE ESTUDO 

O trabalho foi realizado na empresa R&M (Reichle & De-Massari AG), fundada em 1964, líder 

no fornecimento de soluções globais de cabeamento e conectividade para redes de comunicação 

de alta tecnologia, como mostra na Figura 1 a logo da empresa. Atende a uma ampla gama de 

indústrias nos setores de Redes Locais, Centros de Dados e Redes Públicas.  

Há quase 60 anos, a R&M desenvolve e produz tecnologia de conexão e distribuição de alta 

qualidade e à prova de futuro. É uma empresa familiar suíça independente e atualmente é um dos 

maiores fabricantes e fornecedores mundiais de sistemas de cabeamento inovadores para redes de 

dados e comunicação. A R&M dispões de produtos de alta qualidade e inovação, os quais oferecem 

conectividade baseada em cobre e fibra óptica. 

As áreas de aplicação para as soluções de infraestrutura da R&M incluem: 

a) Rede fixa, redes de telefonia celular, 5G e ferroviária; 

b) Fibra para a casa e cidade inteligente; 

c) Nuvem, localização, centros de dados de borda e intercâmbio pela Internet; 
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d) Escritório, indústria, edifícios inteligentes, Internet das Coisas; 

e) Software para gerenciamento de infraestrutura. 

Os clientes que optam pela R&M investem em infraestruturas sustentáveis, escaláveis e capazes 

de migração. O resultado: Redes com desempenho garantido, mensurável e superior. Na Suíça, a 

R&M é o principal fornecedor de redes de comunicação. Na Europa, no Oriente Médio e na Ásia, 

a R&M é um dos principais fornecedores. Também, nas Américas do Norte e do Sul, a R&M tem 

suas próprias fábricas e filiais. O foco no cliente e parcerias confiáveis são dois dos principais 

valores da R&M. 

A empresa familiar é de propriedade total de Martin e Peter Reichle, a segunda geração de 

proprietários. 

 

                                                          FIGURA 1 - Logo da R&M 

                                                          FONTE: Site da empresa - (Abril de 2022) 

Visão: A R&M ajuda a garantir que as redes permaneçam à prova de futuro e mantenham seu 

valor.  

A R&M é um fornecedor líder de soluções de cabeamento para redes de comunicação de alta 

qualidade. A tecnologia de rede da R&M contribui decisivamente para a segurança e estabilidade 

da transmissão de voz, dados e vídeo em todo o mundo. Os produtos e sistemas de conectividade 

da R&M são convincentes em todas as categorias: qualidade, modularidade, funcionalidade, 

design, sustentabilidade, facilidade de instalação e manutenção. Com a conectividade R&M, as 

redes permanecem altamente disponíveis, com capacidade de migração e à prova de futuro o tempo 

todo e, portanto, mantêm seu valor para os operadores de rede. 

Missão: A dinâmica da era digital requer uma poderosa infraestrutura de comunicação. É um dever 

dar uma contribuição importante para isso. A R&M antecipa as exigências e desenvolve tecnologia 

de rede inovadora e de alta qualidade para hoje e para amanhã. Os sistemas de cabeamento R&M 

sempre oferecem valor agregado aos clientes, parceiros e sociedade. 
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Cultura: A “cultura da empresa vencedora” está enraizada na família da empresa.  

a) Sempre inspiram os parceiros com inovações; 

b) Assumem a responsabilidade corporativa perante a sociedade e o meio ambiente. Isto 

leva a uma base de confiança que garante o sucesso da empresa a longo prazo; 

c) Preocupam-se com os funcionários e apoiam seu desenvolvimento; 

d) Dá grande importância à honestidade nas ações, ao respeito das relações uns com os 

outros e à modéstia; 

e) Trabalham juntos em equipes internacionais e respeitam as diferentes culturas e a 

diversidade dos funcionários; 

f) Mostram compromisso a fim de poder alcançar os objetivos desafiadores de forma 

sustentável. 

A R&M preza os valores em ser uma organização poderosa e eficiente. Proprietários, parceiros e 

clientes esperam da gerência decisões rápidas, competentes e orientadas a metas. 

A corporação baseia-se em uma estrutura de gestão e organização sustentável. Ela é implementada 

dentro do espírito dos fundadores e dos atuais proprietários. Cinco gerentes selecionados com 

experiência no setor têm a responsabilidade pelo sucesso internacional do Grupo R&M. Eles estão 

em constantes análises do mercado e sempre buscam o crescimento e evolução dos seus produtos 

fundamentados nas tendências. 

A jornada da empresa iniciou-se em 1964 com uma revolucionária tomada de telecomunicações. 

Hans Reichle e Renato De-Massari tinham uma ideia de produto que era para facilitar o trabalho 

dos instaladores. Ambos sempre olharam para o futuro da tecnologia de comunicação, que é como 

eles estavam cientes da necessidade de novos produtos de conectividade em um estágio inicial. A 

R&M estabeleceu padrões com inovações tais como o conector Reichle. Mas naquela época, os 

fundadores não tinham ideia do sucesso de sua empresa 58 anos mais tarde. 

Hoje, a empresa conta com aproximadamente 1.650 funcionários em mais de 40 países. O objetivo 

é oferecer aos clientes tecnologia de rede de alta qualidade para redes de comunicação. E com ela, 

a R&M contribui para garantir a transmissão de voz, dados e vídeo em edifícios, Data Centers, 

cidades e países inteiros. 

A rede global da R&M inclui filiais, fábricas, armazéns e mais de 2.000 parceiros certificados. Os 

produtos R&M estão disponíveis localmente para parceiros e clientes em mais de 100 países, 
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apresentadas nas Figura 2 e Figura 3. 

As entregas acontecem de imediato, garantidas pela cadeia de fornecimento global, de acordo com 

especificações precisas.  

 

                            FIGURA 2 – Rede Global da R&M 

                            FONTE: Site da empresa - (Abril de 2022) 

 

                        FIGURA 3 - Fábrica Da R&M Em Santa Rita Do Sapucaí (Minas Gerais) 

                        FONTE: Site da empresa - (2022) 

Na referida empresa encontram-se produtos nas áreas de Sistemas de Fibra Óptica, Sistemas de 

Cobre, Gestão Automática da Infraestrutura, Sistema de Distribuição Telefônica VS e Armários 

19”, representadas na Figura 4. 
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                  FIGURA 4 - Lista de Produtos 

                  FONTE: Site da empresa - (2022) 

O estudo foi desenvolvido na área de logística da organização, onde envolve os seguintes setores: 

recebimento de matérias-primas e de produtos acabados. No início da pesquisa as atividades e 

procedimentos da Logística eram realizadas sem uma padronização correta das tarefas necessárias. 

Os fluxogramas e mapas das etapas a serem exercidas estavam desatualizados, os quais não 

ofereciam um procedimento operacional padrão de acordo com a realidade atual da empresa. Com 

esse problema identificado, perceberam-se ocorrências de falhas no processo de logística, como, 

por exemplo, divergências de estoque físico para o estoque do sistema, além do aumento do índice 

de reclamações de clientes em relação ao setor de logística (esses clientes são os consumidores 

finais, são reclamações que interferem nos produtos para o cliente). Para minimizar os erros nas 

atividades da logística, houve um levantamento e atualização das tarefas do setor para criar um 

novo mapa de processos, além de um POP para orientação certa dos colaboradores a respeito dos 

seus deveres, direitos e resultados esperados no seu trabalho. Desse modo, encontrou-se as causas 

raízes do problema e permitiu propor melhorias para o controle do departamento da Logística da 

empresa. 

5 REVISÃO TEÓRICA 

5.1 LOGÍSTICA 

Logística é um processo que se constitui de um conjunto de outras atividades, que juntas 

controlam, planejam e implementam de modo eficiente a armazenagem e fluxo dos produtos 

acabados e matérias-primas, como também engloba informações e serviços envolvidos desde o 

início da produção até o fim no cliente, com o objetivo de atender o melhor possível os quesitos 

do consumidor, com o aumento do índice de satisfação (NOVAES, 2001, p.36).  
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O termo Logística está cada vez mais crescente dentro das organizações, com mais 

implementações eficientes e mais oportunidades de estar nos planejamentos estratégicos, devido 

à mudança de pensamento das empresas em relação à compreensão de sua necessidade essencial 

e seu auxílio em manter um competitivo processo logístico para o mercado. Traz em sua 

metodologia a implantação de treinamentos e aperfeiçoamento das capacidades dos colaboradores 

(BALLOU, p. 29, 2006). 

Geralmente, a cadeia de suprimentos e a logística são confundidos com o mesmo conceito, 

contudo, segundo Ballou (2006), a logística dispõe-se da junção de algumas tarefas funcionais 

(controle de estoques, transportes, entre outras) que se refazem várias vezes no caminho que os 

insumos e matérias-primas são transformados em produtos acabados, os quais geram valor aos 

clientes. Compõem-se do agrupamento de atividades importantes para entregar produtos e serviços 

aos consumidores, e tem como conclusão a participação da logística no processo descrito da cadeia 

de suprimentos. 

5.2 CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Para Christopher (2007, p.4) a gestão da Cadeia de Suprimentos é a administração das relações 

com clientes e fornecedores, com a visão de levar maior valor agregado ao cliente e redução de 

custos para a cadeia de suprimento no todo. 

A Logística pode ser compreendida como o processo em que há o planejamento, a adoção no 

sistema e a efetivação a partir do controle do armazenamento e fluxo, economicamente, de todos 

os itens do estoque, desde os produtos acabados, dos produtos em processo e os inicias, as 

matérias-primas. Como também as informações de cada produto, com dados específicos que 

mostram sua caminhada da origem até o final no ponto de consumo, e assim atender as 

necessidades dos clientes (LAMBERT; STOCK; VANTINE, 1998, p. 5). 

5.3 GESTÃO DE ESTOQUE 

Um dos pilares do fluxo de negócios dos passos do comércio e indústria é a gestão de estoque, 

além disso, seu controle contribui com o lado financeiro das empresas. Gestão de estoque é 

definido como a habilidade de programação, ordenação e monitoramento dos recursos que as 

empresas possui no momento da contagem, também contém as atividades realizadas para as 

movimentações dos itens pelos processos produtivos e pelas cadeias de suprimentos, o qual 

permite identificar demandas e um mix de produtos (BETTS et. al., 2008).  
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Apesar dos estoques serem recursos paralisados dentro das organizações, eles são substanciais e 

necessários, seja de todos os itens disponibilizados, da matéria-prima ao produto acabado. São 

para o abastecimento, criados para garantir e suprir a demanda dos consumidores finais, sem 

interferir no capital de giro das companhias. Todavia, um estoque mal projetado e dimensionado 

pode influenciar negativamente na performance do processo/serviço, com consequências como os 

desperdícios (ANDRADE, 2011). 

O sistema que oferece um planejamento, sua realização e seu controle acerca dos produtos 

armazenados nos estoques das empresas se chama gestão de estoques. Na Logística, algumas das 

atividades pertencentes a esse departamento são os controles e análises das entradas, saídas e 

movimentações dos materiais nos fluxos de operações. Ademais, as transmissões de informações 

confiáveis ao setor de compras. Para os gestores tomarem decisões certas, primeiramente, 

precisam perceber a importância da conexão entre a parte financeira e o estoque, e a razão 

fundamental em incluí-los nos negócios. Ao aderir o controle de estoque nos procedimentos das 

empresas, os benefícios obtidos podem ser a minimização dos gastos e custos, elevação das 

entregas de entradas e saídas, e identificação da quantidade correta de compras dos itens 

necessários, assim há uma eliminação dos estoques parados, o qual gera lucro para as organizações 

(SEBRAE, 2022). 

5.3.1 Vantagens da Gestão de Estoque 

Conforme dito por Silva (2011), é possível obter diversas vantagens para uma equipe de projeto 

ao se executar bem um planejamento. 

As organizações conquistam possíveis vantagens como a otimização dos custos operacionais e a 

melhoria em vendas quando alcançam um controle de estoque bem eficaz e estruturado. Tais 

questões, são a diminuição ou até a isenção de atrasos nas entregas, pois não existirá ausência de 

produtos. Com o controle de estoque há uma segurança maior para o administrador referente a 

disposição de materiais, e consequentemente, não acontecerá perdas de pedidos de vendas devido 

a descontinuidade de estoque (SEBRAE, 2022). 

No setor de estoque, a armazenagem dos materiais tem que garantir a disposição e acomodação 

adequada de cada tipo de item, o que facilita as movimentações e sua redução, junto com os 

transportes. Essas tarefas ajudam na economia de tempos de trabalho e melhora os custos das 

operações e traz a alteração do fluxo para ser contínuo.  
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Além disso, a gestão de estoque pode proporcionar às organizações: 

a) Satisfação do cliente; 

b) Controle financeiro; 

c) Giro de estoque (redução dos custos); 

d) Diferencial competitivo;  

e) Eficiência dos processos de suprimento; 

f) Garantir as necessidades de reposição; 

g) Identificar os materiais de maior fluxo e os de menor uso; 

h) Evitar desperdícios, perdas e roubos; 

i) Maior organização do local de estoque, com priorização de insumos de giro rápido; 

j) Negociar melhores com os fornecedores; 

k) Evitar falta ou excesso de materiais; e 

l) Maximização do nível de atendimento da demanda. 

5.3.2 Tipos de Estoque 

Os estoques são separados quanto aos seus tipos: cíclico, de segurança ou sazonal. 

De acordo com Slack, Chambers e Johnston (2009), o estoque cíclico se refere ao acúmulo de 

diversos itens como não é possível produzir todos os produtos ao esmo tempo. Dessa maneira, 

esse tipo de estoque armazena o estoque do item até o seguinte ciclo de fabricação dele. Ou seja, 

o tamanho do lote difere conforme a porção total do estoque. 

O estoque de segurança é definido como a compensação das dúvidas a respeito das entregas dos 

fornecedores e das demandas. É uma proteção das organizações acerca das demandas exageradas 

em relação às quantidades estabelecidas e nas expectativas nos ciclos de produção (SLACK, 

CHAMBERS, JOHNSTON, 2009). 

Já os estoques sazonais, usam a demanda anual, do fornecimento de matéria-prima, ou até dos 

produtos finalizados, pois o mercado não funciona de modo fixo e em sequência. Alguns 

acontecimentos naturais e pontos externos podem modificar o recebimento de certos suprimentos 

(BLOGSPOST, 2009). 

5.4 ARMAZENAGEM 

Conforme Pozo (2002) a armazenagem é uma das áreas mais clássica na ajuda das etapas da 
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Logística, dentro dos procedimentos da cadeia de suprimentos. A estocagem oferece suporte nas 

atividades primárias, com o propósito de atingir o sucesso das empresas, expandir a gama do 

público-alvo e a fidelização dos clientes frequentes. 

A administração dos espaços importantes para permanecer os materiais estocados é chamada de 

armazenagem, e esses produtos armazenados podem ser da fábrica em questão ou de localizações 

externas como, por exemplo, os centros de distribuição. Essa atividade engloba o local, arranjo 

físico, dimensionamento, utensílios e equipamentos, pessoal qualificado e preparado, embalagens, 

manejo, recursos humanos e financeiros, entre outros (POZO, 2002).  

5.5 ARRANJO FÍSICO – LAYOUT 

O termo arranjo físico se dá pelos fatores de planejamento, gestão e controle do espaço físico que 

será utilizado. Compreende também a disposição dos equipamentos, máquinas, locais de trabalho 

nas áreas, instalações e infraestrutura das empresas para a produção e transformações das matérias-

primas (CHIAVENATO, 2005). 

Conforme descrição de Corrêa & Corrêa (2012), a maneira como está a distribuição física dos 

recursos das empresas, como também a disposição dos colaboradores é a caracterização do arranjo 

físico de um processo. 

O arranjo físico dos espaços das empresas se for inteligente traz como vantagem influência 

positiva no processo produtivo, proporciona uma superioridade a produtividade, com fluxos 

regulares de materiais, com minimização de perdas e custos, transportes e movimentações 

irrelevantes (CHIAVENATO, 2005). 

Para o desenvolvimento das organizações, as tomadas de decisões a respeito dos layouts são 

fundamentais, pois podem intervir na capacidade da implantação e na produtividade dos métodos, 

e em situação de um projeto ruim e um mal gerenciamento, as consequências podem ser danos 

financeiros e altos custos (MOREIRA, 2011). 

5.5.1 Sistema de Localização em Estoque 

Viana (2002) apresenta o pensamento de que os custos de estoque estão interrelacionados com a 

correta distribuição, localização e rastreio dos materiais dentro dos armazéns e galpões. Caso haja 

a ocorrência de não encontrar o item procurado, pode ser levado como uma carência no estoque e 

consequentemente é solicitado a compra de mais produtos, considerado um dado falso para o 



 
 
 
 

   23 

 

 

controle. 

Para Dias (1995), um sistema de localização tem como função proporcionar utensílios para sucesso 

durante a identificação e localização de seus materiais estocados. Uma das explicações é que a 

precisão do inventário do estoque depende de um controle físico e registro das localizações bem 

feitos. 

5.6 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE ESTOQUES 

A afirmação de Wanke (2006) a respeito da função fundamental e crescente da gestão de estoques 

para as empresas demonstra as consequências da aplicação e controle efetivos desse conceito, as 

quais trazem benefícios acerca da redução e conhecimento geral dos custos totais, além de 

influenciar na melhoria do nível de serviço oferecido.  

Com base nas informações de que diversas organizações ainda possuem contratempos em relação 

aos seus estoques, ferramentas foram desenvolvidas para apoio a essa gestão. Abaixo há a 

apresentação de alguns desses instrumentos auxiliadores, que deram o suporte necessário para as 

etapas do trabalho. 

5.6.1 SIPOC 

O SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) permite a análise de um processo 

escolhido em cinco colunas, onde há a observação, da esquerda para a direita: os fornecedores 

(supply), as entradas (inputs), o processo em verificação (process), as saídas (outputs) e os clientes 

atendidos (customers). Refere-se à parte central do diagrama da tartaruga e tem o formato 

apresentado na Figura 5 (ALBERTIN; GUERTZENSTEIN, 2018). 

Com uma visualização mais definida e concreta do fluxo dos processos de uma empresa, consegue 

identificar e propor mudanças em áreas específicas a procura do aumento na qualidade dos 

procedimentos. 
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                         FIGURA 5 - Exemplo de SIPOC no setor médico 

                         FONTE: Albertin et al. (2016) 

5.6.2 5S 

A ferramenta 5S (cinco sensos), foi criado no Japão e tem em sua caracterização cinco palavras. 

Implementar essa metodologia na empresa traz alterações importantes no cotidiano de cada 

colaborador. Contudo, como toda alteração de hábito dentro do âmbito empresarial, tem-se uma 

certa resistência até que seja compreendida e utilizada em todo o tempo (LIMA et al., 2017). Com 

isso, para se ter uma aplicação dessa ferramenta eficaz é preciso a adaptação dos funcionários e 

tornar o 5S uma cultura da empresa. Os conceitos de 5S utilizados para organizar a gestão de 

estoque estão descritos na Figura 6. 

Por meio do método conhecido por 5S, são organizados os postos e o ambiente de trabalho, como 

células de manufatura.  
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         FIGURA 6 - Descrição do 5S 

         FONTE: LIMA, et al (2017)  

Com o senso de utilização, retira-se tudo o que não é utilizado periodicamente do local de trabalho. 

Para itens pouco utilizados, é definido o local para armazenagem. Itens que não são utilizados por 

um longo período (por exemplo, dois anos) são descartados. 

O senso de organização define um local para cada equipamento de trabalho, ferramentas, armários 

e arquivos, entre muitos outros, até mesmo objetos pessoais todos são identificados. O senso de 

limpeza preconiza uma limpeza geral no local de trabalho. 

5.6.3 FIFO 

A armazenagem FIFO (First In, First Out), ou do português (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai 

- PEPS), segundo Charbel (2007), é um método adquirido pelas empresas, em que existem uma 

sequência de entrada e saída dos itens no estoque, o qual indica o transporte e a movimentação 

dos materiais que chegaram primeiro. Com essa dinâmica, é possível minimizar e ou até evitar 

que os itens fiquem diferentes em relação uns aos outros em sua vida útil e assim o seu prejuízo 

reduzido.  

A utilização do FIFO traz algumas vantagens como manter o estoque sempre atualizado, não 

deixar os materiais obsoletos, melhorar a organização e fluxo de caixa, redução de custos e perdas, 

minimiza as diferenças de preços de entrada e saída e ganho de eficiência.  
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5.6.4 KAIZEN 

Kaizen está relacionado a melhoria. Abrange também o seu significado para adoção na vida 

pessoal, social e profissional. O KAIZEN faz referência a melhoria contínua com a participação 

geral quando utilizada no local de trabalho (IMAI, 1994). 

Foi idealizado nas indústrias do Japão após as guerras. O Japão pós-guerra necessitava, com 

urgência, maior produtividade e eficiência para poder manter vivas as fábricas em funcionamento 

A palavra Kaizen, significa: Kai, mudar, e; Zen, melhor. Traduzido também como “Mudar para 

melhor”. No decorrer dos anos e durante sua utilização, a palavra foi adaptada com o significado 

para “Melhoria contínua”. 

Tem para Masaaki Imai (1994), uma interpretação mais profunda do termo. Para ele, pode-se 

entender “Kaizen = Everyday – Everybody – Everywhere – Improvement”. O termo Kaizen é uma 

metodologia que visa trazer melhorias diárias, junto com todos os funcionários da companhia e 

em todos os setores existentes. 

O Kaizen desperta uma mudança de comportamento e pensamento, com foco nas pessoas, já que 

são quem executa as atividades. Alterações na maneira como são realizadas as ações, na busca de 

melhorar sempre os processos. 

Com o uso dessa metodologia almeja alcançar algumas vantagens, como, por exemplo, aumentar 

a produtividade; eliminar os desperdícios; diminuir o setup da produção; amenizar os estoques; 

colocar todos os colaboradores para implementar a melhoria dos processos. 

Na Figura 7 é apresentado o ciclo de melhoria contínua KAIZEN. 
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          FIGURA 7 - Ciclo de Melhoria Contínua KAIZEN 

          FONTE: Autoras (2022) 

 

5.6.5 Inventário Cíclico 

Inventário cíclico é definido por Castiglioni (2010) como a realização do inventário em intervalos 

de tempo previamente definidos para grupos de materiais escolhidos de modo aleatório, que ao 

final de um determinado período, todos os tipos de produtos armazenados sejam inventariados. 

Essa ferramenta traz melhores condições de análise das causas de ajustes, com o objetivo de trazer 

o melhor controle, redução das possibilidades de falhas e divergências do estoque físico x estoque 

computacional, os quais são alguns pontos desejáveis a melhorar na empresa desse estudo de caso. 

De acordo com Dias (2010) a organização tem que executar periodicamente as contabilizações 

físicas de seus materiais estocados. As diferentes técnicas de controle de estoques, podem ser 

usadas em todo item do estoque e cada um é controlado baseado em uma disponibilidade 
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igualitária desejada e é acompanhado frequentemente em períodos estabelecidos (CHING, 2010 

p.31). E assim analisar se há alguma falha entre o estoque físico e o estoque contábil.  

5.6.6 KANBAN 

Depois da Segunda Guerra Mundial o Japão ficou em declínio e para sua reestruturação e reerguer 

o país, economicamente, os japoneses buscaram métodos e ferramentas para sua volta no mercado, 

com isso, decidiram aplicar meios, os quais utilizariam custos baixos, com mínimas perdas, 

contudo uma eficiência maior. 

Dessa maneira, retirado como modelo o sistema JIT, as empresas adotaram a aplicação de produzir 

apenas o necessário no momento certo, surgiu a ferramenta KANBAN, com uso mais frequente na 

Toyota. Conforme Tubino (2000), tem como propósito deixar rápida e simples as tarefas de 

controle, programação e acompanhamento dos processos de produção em lotes. 

O sistema KANBAN tem como base de funcionamento que se deve produzir apenas quando há 

uma solicitação do cliente, tanto interno quanto externo. 

O KANBAN, segundo Martins e Laugeni (2006) possui algumas funcionalidades dentro do 

processo produtivo, como, produção (controle do processo de fabricação nas suas etapas com 

índices de tempo, tipo de componente a ser produzido e quantidade) e visibilidade (o fluxo de 

materiais e informação são combinados e movimentam-se com seus componentes). A palavra pode 

ser entendida também como: cartão, símbolo ou painel. É um controle da produção que o propósito 

é reduzir os estoques de itens em processo, com produções estabelecidas em lotes menores só o 

necessário e no tempo certo. Dois tipos de cartão são aplicados no método do KANBAN, o de 

movimentação e o de produção. 

5.6.7 POP 

As empresas, geralmente, encontram no seu dia a dia, dificuldades para implantar métodos que 

tragam vantagens e melhorias durante a execução das tarefas dos procedimentos de trabalho 

devido à resistência na mudança de pensamento na maioria do pessoal. Essas alterações trariam 

uma padronização para que as atividades sejam realizadas de maneira correta e com o intuito de 

ocorrer a menor incidência de erros e falhas possível (GAWANDE, 2009).  

A ferramenta POP é entendida como uma instrução de trabalho, procedimento padronizado 

(ARAÚJO, 2010) ou um protocolo padronizado (MARANHÃO & MACIEIRA, 2010). É um 



 
 
 
 

   29 

 

 

documento com uma descrição bem detalhado do passo a passo para que uma atividade possa ser 

realizada de maneira adequada, além de se ter dados relevantes referentes a cada tarefa, como 

responsáveis pelo planejamento da atividade, dos colaboradores que realizam o trabalho, entre 

outras informações.  O POP tem seu propósito deixar determinada atividade capaz de ser feita de 

modo correto e da mesma maneira, por mais de um colaborador, sempre na procura de entregar e 

garantir qualidade e eficiência. Quando o POP é bem estruturado e planejado, possibilita ter 

garantias de oferecer benefícios para todos os envolvidos, tanto para a empresa, no mercado 

competitivo mundial, e para os processos de produção e funcionários (CAMPOS, 2014). 

5.6.8 Gráfico de Pizza 

Para organizar dados de relatórios, históricos de coleta de dados é preciso definir e se basear em 

uma característica específica e que melhor atende a necessidade da análise da variável resultado. 

O gráfico de pizza, também chamado de gráfico de setores, mostra as estratificações e as 

informações de maneira circular, com porcentagens de cada fator envolvido nas observações e 

relação ao todo do processo analisado. A opção do uso do gráfico de pizza se vem quando se quer 

uma melhor visualização das contribuições de cada variável relacionada com a resultante em 

estudo. É utilizado também quando não necessita representar o tempo e muitas variáveis. Na 

Figura 8 é apresentado um exemplo de gráfico de pizza (FRY, 2008).  

 

                                       FIGURA 8 - Exemplo de um Gráfico de Pizza 

                                   FONTE: Rogério Bertolini (2009) 
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6 METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa, conforme Strauss & Corbin (1998), é um grupo de técnicas e 

procedimentos aplicados para fazer a coleta e análise dos dados. O procedimento tem os meios 

para se atingir os propósitos desejados. É fornecido as ferramentas, as quais são utilizadas durante 

a pesquisa, para obtenção dos resultados. 

Quanto a abordagem, esse trabalho usou da pesquisa quantitativa, com análises baseadas nas 

quantificações dos dados coletados. Todavia, utilizou também, em algumas partes, da pesquisa 

qualitativa, nos momentos em que foram expostas e consideradas as opiniões e sugestões dos 

próprios colaboradores da empresa do estudo de caso. 

Conforme Knechtel (2014) a pesquisa qualitativa tem como foco conhecer aspectos humanos, com 

a procura para se ter um entendimento mais profundo e complexo por meio de uma observação 

científica do pesquisador. Essa maneira de pesquisa prioriza o significado dos aspectos e 

fenômenos sociais. Contudo, também é uma observação envolvida com a subjetividade. Em 

relação à pesquisa quantitativa, é um meio de pesquisa que trabalha acerca de uma questão humana 

ou social, e fundamenta-se na possibilidade de uma teoria e constitui-se por variáveis quantificadas 

em valores, analisadas estatisticamente, com o objetivo de identificar se os significados gerais 

pressupostos em tese se mantêm ou não. 

Quanto a natureza, esse estudo fez uso da pesquisa aplicada, cujo objetivo, além de estabelecer 

novos conhecimentos, foi colocar esses conceitos e teorias em prática para propor soluções 

específicas para um problema real no âmbito do estudo de caso. 

A respeito da pesquisa aplicada, o pesquisador tem como método a orientação prática à solução 

de imediato das questões reais do cotidiano (BARROS; LEHFELD, 2007). É conhecida também 

de pesquisa aplicada a que busca descobrir soluções as exigências identificadas na realidade, ou 

seja, organizar e controlar a natureza. 

Em relação aos objetivos, aplicou os métodos ligados à pesquisa descritiva, onde foi realizado o 

levantamento de dados de uma empresa em questão para o estudo e com a aplicação dos termos 

aprendidos ao longo do curso de graduação, obteve análises das informações e apresentados os 

resultados. 

A descritiva, como mostra Silva & Menezes (2000, p. 21), busca apresentar as particularidades de 
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certo fenômeno ou população ou a identificação das interações entre variáveis. Compreende a 

utilização de técnicas padrões para a coleta de informações: observação sistemática e questionário. 

Para os procedimentos, tratou-se de um estudo de caso juntamente com uma pesquisa-ação. Ou 

seja, existiu uma exploração e descrição de situações reais de uma empresa, formulou-se hipóteses, 

ideias para atacar as variáveis de causa de um fenômeno complexo. Com isso, houve uma interação 

alta entre os estudantes e o objeto de estudo, um relacionamento de cooperação. As propostas de 

mudanças e melhorias nos processos pesquisados, as quais utilizaram as ferramentas de gestão de 

estoque, onde visou a solução e/ou a redução das causas e efeitos dos problemas. 

Estudo de caso é defino como uma análise intensiva, compreendida em uma ou mais organizações 

reais. Para eles, o estudo de caso reúne, o máximo possível, muitas informações e com detalhes 

para apreender um todo de uma situação (DUARTE & BARROS, 2006, p. 216).  

7 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados envolve o planejamento e coleta de dados da empresa no setor escolhido da 

pesquisa, a qual auxilia na comprovação do assunto levantado para solução. De acordo com 

Lakatos & Marconi (2003), a coleta de dados é a “parte da pesquisa que começa a implantação de 

utensílios pensados e métodos escolhidos, com o intuito de se realizar a coleta de dados 

pretendidos”.  

Esse método traz um contato mais direto com a fonte do problema, onde permite obter percepções 

mais profundas, as quais fundamentam as análises, as ideias de melhoria e as experimentações 

para descobrir o resultado ideal a ser aplicado na proposta de solução da questão em pauta. 

Como a coleta de dados é a base do estudo para provar os argumentos de melhoria, deve ser bem 

planejado, além de ser um trabalho mais demorado para que as informações observadas possam 

ser confiáveis e verídicas. 

Nessa pesquisa a coleta de dados foi contínua, significa que os eventos aconteceram durante a 

investigação, e foram registrados de acordo com seus respectivos aparecimentos. As observações 

usaram feeling para a obtenção de determinados aspectos do cotidiano, ou seja, foram vistos, 

ouvidos e examinados fatos e/ou fenômenos. Para comprovar a veracidade dos dados coletados, 

necessitou de um planejamento, além de ter ocorrido verificações e controle sobre a validade e 

segurança. O pesquisador assumiu e teve um papel participante durante a pesquisa. Os dados 
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também foram reunidos de materiais e documentos da empresa, retirados dos índices e indicadores 

disponibilizados no sistema, com características estatísticas. Ademais, outras informações 

essenciais puderam ser identificadas no decorrer da coleta inicial, onde o responsável pelo 

departamento, no auxílio para a pesquisa, trouxe relatos e opiniões relevantes para a determinação 

das conclusões. 

A princípio, para esse estudo de caso, os dados coletados vieram da acurácia do sistema físico x 

sistema computacional e do indicador de reclamação de cliente na área do almoxarifado, ou seja, 

para verificar quantas reclamações essa área possui dentro da empresa em relação aos seus clientes 

ou entradas. Com essas informações em mãos, buscou a melhoria nos processos após análises. 

8 ANÁLISE DE DADOS 

8.1 DESORGANIZAÇÃO 

O primeiro ponto identificado como necessário a mudanças foi no almoxarifado da empresa, com 

as percepções iniciais e dados coletados, percebeu-se que a área está mal organizada, com pallets 

de materiais entre os corredores da organização, o que gera problemas de locomoção dos 

colaboradores, além de aumentar a possibilidade de falhas durante o inventário, pois os materiais 

ficavam espalhados em locais inadequados e não no ambiente que é apropriado a eles. Outra 

questão envolvida com essa situação foi o visual do almoxarifado, que não estava de acordo com 

o desejado. Observou que o almoxarifado não era mais o suporte na armazenagem de todos os 

produtos da empresa, o local destinado para alocação dos materiais estava pequeno demais para a 

quantidade exigida no momento. Além disso, outras consequências foram descritas pelo 

responsável pelo setor referente a situação da área agora, listadas na Tabela 1. 

               TABELA 1 – Falhas Causadas pela Disposição Atual do Almoxarifado 
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               FONTE: Equipe do TCC (Setembro de 2022) 

Nas Figuras 9 e 10 são apresentadas a disposição anterior do almoxarifado e expedição da 

organização, fotografias que mostram a realidade do setor durante a coleta de dados (dia 31/08). 

 

         FIGURA 9 - Disposição Anterior dos Materiais no Almoxarifado 
         FONTE: Autoras (2022) 

 

 

                                                 FIGURA 10 - Disposição Anterior da Expedição 

                                                 FONTE: Autoras (2022) 

8.1.1 Aplicação do 5S para melhoria 

Com essa adversidade no almoxarifado constatada, começaram as análises em cima dela, com a 

intenção de contribuir para o objetivo do projeto, o qual é padronizar os processos, com um 

mapeamento e redefinição de seu passo a passo, concluiu-se a necessidade imediata de reorganizar 

esse setor, com a busca de uma melhor comunicação visual do conteúdo existente, foram 

realizadas novas disposições dos postos de trabalho a fim de auxiliar, posteriormente sua 

implantação, nas atividades do almoxarifado. Com base nas ferramentas de gestão de estoques e a 

qual seria a mais ideal para garantir organização a um processo, foi escolhido implementar o 5S. 
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No uso dos passos do 5S com o propósito de trazer organização para o almoxarifado da empresa, 

no senso de utilização, foi definido os itens que não têm uso frequente no posto de trabalho, os 

quais foram colocados em uma parte de um galpão alugado atrás da empresa, o que liberou espaço 

no local de trabalho, onde é preciso ter mais atenção e controle dos materiais solicitados 

constantemente. Ademais, os itens obsoletos foram excluídos. 

Com mais espaço dentro do setor, foi determinado um lugar específico para cada utensílio 

utilizado no decorrer do serviço, com identificações. Foi realizada uma limpeza geral na área do 

almoxarifado, e como efeito ficou apenas o essencial para a execução do trabalho dos colaborados 

e os materiais necessários para o fluxo correto de processos do almoxarifado, entradas 

(fornecedores do departamento) e as saídas, o abastecimento, (clientes do departamento).  

Após a aplicação das primeiras etapas da ferramenta 5S, é importante instalar um planejamento 

de controle e medição da qualidade dessas mudanças feitas, estabelecer um período para avaliar 

os resultados e a melhoria adquirida com essa nova estrutura. Essa ferramenta de controle contínuo 

e análise chama-se LPA (Lucro Por Ação). Esse termo refere-se a parcela do lucro líquido gerado 

pela empresa que representa em cada ação que ela tem, ou seja a divisão do lucro da organização 

pela quantidade de ações que ela possui, contudo apresenta outras etapas essenciais, é um 

procedimento de reanálise de cada operação que a empresa dispõe para avaliar se há execução 

correta das atividades descritas dos processos, se existe eficiência e se há um aumento de cultura 

para os colaboradores a respeito das mudanças feitas para a melhoria contínua aplicada. 

8.1.2 Resultados da aplicação do 5S 

As alterações trouxeram a retirada dos pallets dos corredores, melhorou o visual, eliminou a 

superlotação, melhorou a movimentação e locomoção dentro do local de trabalho e foi possível 

organizar de maneira adequada os materiais, com identificações, posicionados nos locais certos, 

criou-se uma maior facilidade na busca e conferência. Na Figura 11 é mostrado o setor do 

almoxarifado depois da ferramenta 5S. 
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           FIGURA 11 - Organização do Espaço do Almoxarifado após o 5S 

           FONTE: Equipe (Empresa RM – Setembro de 2022) 

 

8.2 RECLAMAÇÃO DE CLIENTES 

As próximas informações coletadas foram a respeito da incidência de reclamações de clientes em 

relação a cada setor da empresa. A organização trabalha com indicadores para verificação dessas 

ocorrências ao longo dos meses, para se ter um controle de possíveis aumentos nos índices e assim 

tomar decisões acerca das necessidades de avaliação e possíveis reestruturação e melhorias. 

Decidiu-se coletar os dados desses indicadores na empresa para identificar quais são as 

reclamações que existem para o almoxarifado com os clientes, a frequência e as principais para 

que pudesse ser realizada uma análise em cima desses números e descrições e decidir ações 

corretivas. 

Os dados disponibilizados para esse estudo referem-se aos anos de 2021, dos seguintes 

departamentos: suporte técnico, embalagem e produção, qualidade, vendas, armazenagem e 

expedição (o setor do projeto), PCP, fornecedores, clientes e colaboradores.  

Nas Figuras 12 e 13 são demonstrados os indicadores do ano de 2021 com as quantidades de erros 

em cada departamento. 
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  FIGURA 12 - Indicador de Reclamações de Clientes Ano 2021 

  FONTE: Empresa R&M (Setembro de 2022) 

 

 
     FIGURA 13 - Indicador de Reclamação de Clientes - Ano 2021 

     FONTE: Empresa R&M (Setembro de 2022) 

 

Ao observar os dados coletados no ano de 2021, o setor do estudo armazenagem foi o que 

apresentou o maior percentual de ocorrências, com 17 sinalizações, porcentagem de 0,20%. Para 

a meta da empresa é considerado um aumento significativo, pois é de 0,15%. Foi realizada uma 

análise mais aprofundada acerca do motivo da incidência mensalmente, e descobriu as descrições 

de cada uma: 

Fevereiro: Foi enviado fisicamente, mas não houve faturamento. (1 reclamação); 

1 – Cliente alegou não ter recebido mercadoria. 

Abril: Carga enviada fora do padrão de recebimento. (1 reclamação); 

1 – Carga enviada totalmente fora do padrão. 
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Junho: Não cumprimento do procedimento de qualidade. Falta do cumprimento de Self Check da 

expedição. (3 reclamações); 

Julho: Cliente comprou o produto e recebeu apenas uma parte dele. Expedição não enviou o DGO 

só as bandejas. (1 reclamação); 

1 – Cliente comprou um produto e recebeu apenas uma parte dele. 

Setembro: Falta de método definido para expedição. Envio de material divergente. (6 

reclamações); 

1 – Cliente adquiriu um produto, quando o cliente recebeu tinha outro no lugar. 

2 – Cliente comprou 2 tipos de produtos e recebeu apenas 1. 

3 – Material solto no transporte. 

4 – Cliente comprou um produto e recebeu outro no lugar. 

5 – Envio do material misturado para o cliente dentro da caixa coletiva, cliente adquiriu um e na 

caixa tinha 2 tipos de produto. 

6 – Divergência de material no envio para o cliente. 

Outubro: Falta de método definido para expedição. Envio de material com erros. (5 reclamações). 

1 – Troca no envio, era para um cliente e foi para outro. 

2 – Parte do material não foi enviado. 

3 – Parte do material não foi enviado. 

4 – Quantidade divergente. 

5 – Quantidade divergente. 

A maior incidência foram 11 reclamações de cliente de envio de produto incorreto. 

Na Figura 14 são os dados do ano de 2022: 

 

FIGURA 14 - Indicador de Reclamações de Clientes Ano 2022 

FONTE: Empresa R&M (2022) 

 



 
 
 
 

   38 

 

 

Ao analisar os dados coletados no ano de 2022 o setor do estudo armazenagem foi o que apresentou 

o maior percentual de ocorrências também, com 6 sinalizações em oito meses de avaliação, 

semelhante a esse período no ano anterior. Foi realizada uma observação mais a fundo acerca do 

motivo da incidência mensalmente, descobriu as descrições de cada uma, mencionadas abaixo: 

Abril: Cargas de clientes diferentes trocadas no envio. (1 reclamação); 

1 – Embalagens sujas. 

Maio: Material recebido com quantidade divergente. Faltou peças para o cliente. (2 reclamações); 

1 – Quantidade divergente. 

2 – Quantidade divergente. 

Junho: Códigos misturados nos paletes, paletes quebrados no transporte. (1 reclamação); 

Julho: Produto sem etiqueta de identificação na embalagem. (1 reclamação). 

Visto os eventos, foram elencadas as possíveis causas desses problemas e a alta frequência para 

estudar e pesquisar meios e propostas de replanejamento para cada atividade do almoxarifado e 

visar a melhoria e redução das reclamações. 

a) Falta de instrução de trabalho ou atualização (sequência e descrição detalhada de cada 

tarefa) – primeiro passo foi elaborar um fluxograma atualizado das atividades do setor e 

repassá-lo para os colaboradores; 

b) Ausência de ação corretiva nas ocorrências na tentativa de minimizar os erros, dessa 

maneira há várias falhas pela mesma razão; 

c) Desorganização dos materiais no almoxarifado, o que dificulta a identificação dos produtos 

corretos – reorganizou o setor com a aplicação da ferramenta 5S. 

d) Falta de um procedimento padrão; 

e) Identificação dos códigos dos produtos não são visualmente legíveis; 

f) Falta de uma conferência da qualidade. 

8.2.1 Aplicação do SIPOC e Revisão do Fluxograma Atual das Atividades do Setor 

Primeiramente foi desenhado o SIPOC do processo em estudo (Almoxarifado e Expedição) para 

compreender melhor quais as entradas e saídas da área e com isso poder redefinir as estruturas do 

setor e melhorar o conhecimento dos colaboradores. Na Figura 15 é mostrado o SIPOC feito 

referente a empresa. 
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FIGURA 15 - Matriz SIPOC da empresa R&M 

FONTE: Autoras (2022) 

Outro exercício estabelecido foi fazer uma revisão das instruções de trabalho nos setores do 

Almoxarifado e de Expedição para atualizar as atividades descritas anteriormente e estruturar um 

POP para cada tarefa. 

Os fluxogramas foram redefinidos e criou-se dois POPs para os setores estudados, porém a 

empresa permitiu apresentar nesse trabalho somente os cabeçalhos dos documentos, demonstrados 

nas Figuras 16 e 17. 

 

    FIGURA 16 - Instrução de Trabalho para a Separação de Material 
    FONTE: Empresa R&M (2022) 
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      FIGURA 17 - Instrução de Trabalho para a Embalagem de Material 

     FONTE: Empresa R&M (2022) 

 

8.2.2 Resultados da aplicação do SIPOC e do POPs 

Como resultado das implementações das ferramentas SIPOC e dos fluxogramas, trouxe grandes 

mudanças consideráveis. Já com a implantação do 5S, a qual melhorou muito a organização do 

espaço do estoque e o da expedição, houve a redução de falhas nas execuções das atividades pelos 

colaboradores, devido os itens estarem nos seus locais adequados, com identificações corretas, os 

locais para as movimentações são mais facilitados e maiores. Agora com as atualizações das 

instruções de trabalho, redesenhou-se os fluxogramas dos processos e definiu-se os POPs e foi 

possível passar um treinamento aos colaboradores e explicar de maneira mais detalhada as funções 

e tarefas a serem executadas. E sobre o dimensionamento do estoque, estabeleceu utilizar a 

metodologia FIFO, antes já tinha o uso, mas não como procedimento. 

Com isso, o índice de reclamações de cliente diminuiu em relação ao analisado antes, como 

apresentado na Figura 18, o indicador caiu para 0,14%, abaixo do limite desejado pela empresa, 

de 0,15%, identificado apenas 8 reclamações do setor no ano de 2022. 

 

  FIGURA 18 - Indicador de Reclamação de Clientes - Ano 2022 

  FONTE: Empresa R&M (2022) 
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8.3 INVENTÁRIO 

Outra questão observada na empresa foi a divergência existente entre o estoque físico e o estoque 

do sistema, o que acarreta em empecilhos na contabilização dos custos e lucros. Para buscar as 

causas raízes dessa situação foi determinado analisar a acurácia do estoque na coleta dos dados 

nos relatórios dos inventários, a princípio esperava-se ser do período de cinco anos, contudo há 

arquivos somente dos três últimos anos. A finalidade com a obtenção desses históricos é conferir 

as porcentagens de diferença dos estoques e o quanto de impacto causou para a empresa, pois 

estoque é um dos ativos mais importantes de uma organização e deve ter um controle muito preciso 

já que é recurso financeiro parado. Após as análises, identificou-se os itens mais relevantes do 

estoque, no caso desse estudo a característica de importância considerada foram os produtos com 

maior rotatividade e que são mais utilizados e imprescindíveis para o funcionamento dos processos 

da empresa, ao invés dos itens de maior valor, já que existem produtos de maiores custos que não 

tem um uso frequente e estão no estoque parados um tempo, contabilizam no sistema e não há 

muitas compras. E ao realizar a avaliação por maior giro, é fundamental estabelecer o nível de 

atenção e controle maior nesses ao serem o que mais contribuem para as atividades. Além disso, 

é necessário criar um mapeamento do almoxarifado, o qual demonstra o local onde está cada 

código dos produtos, onde não deve haver códigos misturados na mesma localização e com 

identificação de todos, essa reorganização do setor já se concretizou com a primeira aplicação de 

uma das ferramentas da qualidade (5S) em uma parte da área, o qual trouxe grandes benefícios 

para o setor, como a minimização dos erros nas execuções das atividades. 

Para disponibilizar os relatórios dos inventários foi preciso ter autorização da empresa, de um 

gestor responsável de outro departamento. A solicitação foi feita e a equipe foi autorizada receber 

somente a informação do percentual de acurácia do inventário do ano de 2021, o qual foi de 1,97%. 

A acurácia significa o quanto o estoque físico se assemelha com o estoque contabilizado no 

sistema. Quanto mais próximo o percentual estiver de zero isso corresponde que o processo 

estoque físico x sistema é confiável.  

Contudo nesse estudo de caso, 1,97% de acurácia demonstrou que foi preciso fazer esse ajuste 

para bater um estoque com o outro. Ao fazer a comparação com a meta da empresa e o quanto 

essa porcentagem representa em valores de divergência, pôde-se concluir que houve uma perda 

significativa em termos de recursos e investimentos, foi possível definir que realmente necessita 

de reestruturação na área da Logística. 
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8.3.1 Aplicação do Inventário Cíclico para melhoria 

Identificado esse problema na acurácia do estoque físico x estoque computacional, foi proposto a 

implantação no processo do método do inventário cíclico, o qual pretende reduzir os índices de 

erros na contabilização do estoque, que antes era feita somente anualmente. Agora, com o 

inventário cíclico, a conferência será realizada em períodos menores, inicialmente trimestral, com 

grupos de itens de maior rotatividade e de maiores valores, os quais são de maior relevância para 

a empresa. Visto isso, ao checar o estoque físico mais frequentemente, caso perceba uma diferença 

de estoque em uma dessas contagens, será possível a tomada de decisão para encontrar a falha de 

forma mais rápida, com reajustes para a realidade e evitar que somente no final do ano identifique 

algum erro, o que traz uma baixa no índice de acurácia. 

A aplicação do inventário cíclico será colocada na rotina de trabalho dos colaborados, sem custos 

adicionais para a empresa em relação a mão de obra e horas extras. 

Na Figura 19 é mostrado o procedimento padrão criado para a execução do inventário cíclico: 

 

            FIGURA 19 - Procedimento Padrão para a Realização do Inventário Cíclico 

            FONTE: Empresa R&M (2022) 
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8.3.2 Resultados da aplicação do método Inventário Cíclico 

O primeiro procedimento da metodologia do inventário cíclico foi realizado no mês de Outubro e 

demostrou um resultado positivo para a empresa, a acuracidade no estoque apresentou o percentual 

de 0,17%. De um ano para outro o ajuste da acuraria diminuiu em 1,80%. 

8.4 ESPAÇOS SEM USO 

Durante a captação das informações, foi percebido que alguns locais do almoxarifado estavam 

com o uso para fins apenas de guardar itens com menor utilidade e a contribuição para o setor era 

pequena. Na Figura 20 é mostrado esse espaço. 

 

                                              FIGURA 20 - Espaço sem destino definido – Almoxarifado 

                                          FONTE: Autoras (2022) 

Depois de pesquisas e análises para determinar propostas de melhoria nessa localização, a procura 

de reorganizar a área e voltar a ter uma utilidade alta para o desempenho do almoxarifado, 

concluiu-se dispor esse espaço para a qualidade colocar materiais não conformes, já que uma das 

reclamações de clientes existentes no ano de 2021 no indicador da empresa foi no mês de Junho: 

o não cumprimento do procedimento de qualidade. 

Outra observação vista foi que em um espaço do almoxarifado onde estão atualmente colocados 

alguns equipamentos e ferramentas do dia a dia das tarefas dos responsáveis pelo setor, além de 

um estoque de materiais de escritório, poderiam ser realocados e nestes locais criar um padrão de 

KANBAN de requisição de produtos, com o objetivo de melhorar o fluxo das movimentações e 

reduzir custos, já que almeja conseguir entregar os produtos no momento certo e na quantidade 

certa da necessidade dos outros processos. 
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Na Figura 21 é o espaço que foi implementado essa nova função no setor. 

 

          FIGURA 21 - Espaço atual no Almoxarifado que será implantado um sistema KANBAN 

                           FONTE: Autoras (2022) 

8.4.1 Aplicação do KANBAN para melhoria 

Com a aplicação do KANBAN, o que foi possível trazer de melhorias na área, para conceder 

benefícios e vantagens durante as execuções das atividades dos colaborados, foram as seguintes 

modificações: agora dispôs um local maior para a separação, com mais bancadas para a colocação 

dos itens, sempre com o uso do 5S. Com essa mudança, melhorou o visual do ambiente, a 

movimentação ficou mais eficiente com menos obstáculos, consequentemente trouxe influência 

positiva para a rotina de trabalho dos funcionários. Colocou no setor um porta documento para 

não misturar O.P., com atenuação do risco que durante o fluxo de separação dos itens para o 

processo produtivo possa ocorrer a falha de trocar os produtos entre as ordens de produção e que 

isso gere retrabalho. E outra alteração aplicada foi que os produtos estão atualmente perto do 

KANBAN, o que proporcionou a redução da movimentação, e as caixas estão com sinalização. A 

Figura 22 representa o espaço dentro do setor destinado a separação dos materiais após a 

implantação da ferramenta KANBAN. 
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                           FIGURA 22 - Espaço no Almoxarifado após o sistema KANBAN 

                           FONTE: Autoras (2022) 

9 CONCLUSÃO 

Entre as pretensões com este trabalho estava compreender melhor o processo de Logística de uma 

empresa no ramo de tecnologia da informação e comunicação, situada em Santa Rita do Sapucaí 

– MG. Isso por meio de mapeamento e planejamento mais estruturados para o setor, os quais 

pudessem contribuir com a melhoria nas execuções das atividades adjacentes. 

O mapeamento, planejamento e consequente organização permitiram a redução de falhas e erros 

na empresa. Isso porque, o departamento em questão é de grande significância dentro da 

organização. Principalmente devido ao seu importante ativo em estoque, que influencia também 

de forma relevante, tanto gestão quanto finanças. Ainda, com o estudo foi desenvolvido com o uso 

da metodologia com abordagem exploratória e aplicada, que permitiu análises dos resultados antes 

e depois, a partir da utilização de ferramentas propostas de melhoria. 

Para alcançar o entendimento do estudo do processo de logística da empresa, definiu-se três 

objetivos específicos. O primeiro foi o mapeamento, a redefinição e a padronização do processo 

de logística. Nesse sentido, com as observações cotidianas no setor foi possível analisar o 

fluxograma das atividades dos colaboradores, e atualizá-lo com as tarefas reais. Criou-se também 

dois procedimentos padrões das instruções de trabalho das principais atividades e de gargalo: 

separação dos materiais para o processo produtivo, e a separação dos produtos finais aos clientes. 
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Como resultado, percebeu-se a diminuição dos erros nas realizações desses procedimentos pelos 

colaboradores. 

O segundo objetivo específico foi a identificação dos gargalos no setor. Observou-se que, os dois 

maiores eram a divergência alta do estoque físico e estoque computacional. Essa divergência 

necessitou de um índice de ajuste significativamente grande em relação à meta estipulada pela 

organização. Outro gargalo foi o indicador de reclamações de clientes externos, onde o setor de 

armazenagem e/expedição apresentou a maior porcentagem, que inclusive ultrapassava a meta da 

empresa. Como resultado foi identificado o principal motivo que acarretou essas falhas: a ausência 

de uma organização mais controlada do estoque.  

Desse modo, aplicou-se a ferramenta 5S para melhorar a disposição dos itens e equipamentos 

dentro do local destinado para o estoque. No caso, retirou-se os excessos, e apenas o essencial 

ficou alocado, com identificações corretas e armazenados nas localizações definidas para cada tipo 

de produto. A ação melhorou a comunicação visual do local, e o espaço para movimentação e para 

realização das atividades dos colaboradores. Com essas mudanças, foi possível implementar 

também o sistema KANBAN para reduzir tempo de movimentação, e possibilidades de erros nas 

separações dos produtos.  

Além disso, foi desenvolvido outro procedimento padrão, para geração de cultura do inventário 

cíclico, com o objetivo de eliminar o ajuste do estoque ao máximo no final do ano. Com essas 

alterações, pôde-se identificar as melhorias com os primeiros valores de inventário cíclico e 

indicador de reclamações. Do inventário cíclico, comparado com o ano anterior, o índice foi de 

1,97% para 0,17%. Do indicador de reclamações de clientes, também comparado com o ano 

anterior, foi de 0,20% para 0,14%, abaixo da meta estipulada. 

O terceiro objetivo específico foi alcançado com sugestões de melhoria. Para essa etapa, no final 

do trabalho, foi proposto à empresa a colocação da ferramenta KAIZEN em seus procedimentos. 

Isso traz como propósito inserir a empresa cada vez mais na busca da melhoria contínua de cada 

processo. 

Assim, foi possível concluir com os resultados obtidos dessa pesquisa que a importância da gestão 

da Logística está em crescimento dentro das organizações. Portanto, este departamento tornou-se 

fundamental para os planejamentos estratégicos das empresas e tem um papel importante para as 

atividades gerais para todas as companhias. Isso devido ao seu potencial de contribuições para a 

resultante final de desempenho competitivo no mercado. 
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RESUMO  

A busca por melhoria contínua e produtos inovadores, faz com que as organizações se 

adaptem ao mercado cada vez mais exigente e competitivo. As ferramentas estatísticas e a 

utilização do Lean Manufacturing têm sido exploradas e utilizadas nas empresas para atingir 

suas metas. Este trabalho de pesquisa teve como objetivo estudar o processo do setor de 

logística, afim de identificar pontos de melhorias e sugerir mudanças para que a empresa seja 

mais eficiente. Esta pesquisa foi um estudo de caso realizado no processo de logística de uma 

empresa de eletrônicos localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG e teve a finalidade 

aplicada, com abordagem quali – quantitativa e objetivos explicativos. O estudo conseguiu 

atender às expectativas esperadas, onde através das ferramentas do Lean Manufacturing foi 

possível reduzir os desperdícios causados no processo logístico. 

Palavras-chave: Lean Manufacturing. Logística. Melhoria Contínua. 

 

 ABSTRACT  

The search for continuous improvement and innovative products makes organizations adapt to 

the increasingly demanding and competitive market. Statistical tools and the use of Lean 

Manufacturing have been explored and used by companies to achieve their goals. This 

research work aimed to study the process of the logistics sector, in order to identify points of 

improvement and suggest changes for the company to be more efficient. This research was a 

case study carried out in the logistics process of an electronics company located in the city of 

Santa Rita do Sapucaí-MG and had the applied purpose, with a quali-quantitative approach 

and explanatory objectives. The study managed to meet the expected expectations, where 

through the tools of Lean Manufacturing it was possible to reduce the waste caused in the 

logistical process. 

 

Keywords: Lean Manufacturing. Logistics. Continuous Improvement 
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1 INTRODUÇÃO  

Este trabalho de pesquisa se refere ao estudo de processo de logística de uma empresa de 

pequeno porte situada na cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG. Nos dias de hoje, o mercado 

está turbulento com uma significativa competitividade exigida. Assim faz necessário que as 

organizações busquem auxilio para adaptar de forma rápida e estratégica ao cenário atual, 

com a utilização de novas tecnologias e conceitos. Segundo Batista e Oliveira (2021), o foco 

das empresas deve ser voltado aos clientes, e a busca de inovação tem como resultado uma 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes.  

Diante disso, a logística tem tido papel fundamental no gerenciamento das organizações, uma 

vez que, integrada e enxuta, pode fornecer soluções viáveis de eficiência, produtividade, 

otimização e redução de custos. Segundo Santos e Araújo (2018), os consumidores estão cada 

vez mais exigentes por produtos que atendam às suas necessidades em um curto prazo de 

tempo. E nesse sentido a logística é uma estratégia operacional e inovadora que traz como 

resultado produtos de excelência, o seu planejamento é fundamental para identificação de 

variáveis que cercam o processo. 

A logística deve ser administrada de forma que o cliente tenha sempre o material sem atrasos. 

Segundo Lopes e Peixoto (2018), a falta de administração no setor de logística pode trazer 

graves consequências para o ambiente empresarial, a começar por uma tribulação na 

localização de estoques e pode terminar na falência da empresa. São diversos os ramos aos 

quais a logística está integrada e segundo Batista e Oliveira (2021), a maior dificuldade está 

em gerenciar os estoques, que tem cada vez mais um número maior de itens. 

A logística está presente em toda a cadeia organizacional de uma empresa, desde compra de 

matéria-prima, até a entrega ao cliente final. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é o estudo 

da gestão de estoque Batista e Oliveira (2021), estabelece que é um grande desafio para 

empresas que possui uma variedade de produtos, o controle do estoque. Portanto, deve ser 

administrada cuidadosamente, pois reflete na lucratividade e satisfação dos clientes.  

De acordo com Santos e Araújo (2018), erros no controle do estoque são causa comum de 

atrasos nas entregas aos clientes e de paradas no processo produtivo por falta de componente 

no estoque. Além disso, a falta de confiabilidade sistêmica pode causar ruptura de estoque e 

compras desnecessárias e todo esse gerenciamento incorreto do estoque pode levar a custos, 

insatisfação do cliente e conflitos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo desse trabalho de pesquisa foi realizar um estudo do processo de logística de uma 

empresa de eletrônicos situada em uma cidade no sul do estado de Minas Gerais – MG. 

2.2 Objetivos específicos 

Alinhados ao objetivo geral, os objetivos específicos deste trabalho foram:   

a) Identificar as principais causas de problemas na estocagem de produtos;  

b) Sugerir melhorias no processo de logística; 

c) Aplicar ferramentas Lean Manufacturing (LM) para melhoria na organização do 

estoque. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A gestão de estoque em uma empresa traz diferenças entre o lucro e custo, o seu controle é 

essencial para equilibrar compras, armazenagem e entregas.  

A empresa estudada em um mês tem 3% dos seus pedidos parados por falta de produtos em 

estoque e a falta de confiabilidade entre o estoque físico e sistêmico. Diante dessas perdas, a 

justificativa deste estudo é propor melhorias no processo e acuracidade no estoque de 

produtos acabados. 

 

4 OBJETO DE ESTUDO 

O estudo de caso foi feito em uma empresa de pequeno porte, que possui atualmente cerca de 

100 funcionários, ela atua no segmento de produtos eletrônicos e está localizada no município 

de Santa Rita do Sapucaí – MG. O grupo é líder global em automação residencial, listada no 

segmento STAR da Bolsa de Valores Italiana. Possui uma ampla gama de produtos de 

sistemas de automatizadores, segurança residencial e/ou comercial e controle de acesso.  

Estima-se um faturamento bruto de 175 milhões ao ano com todos os segmentos do grupo no 

Brasil. 
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A Figura 01, 02 e 03 mostra o estoque de produtos acabados no setor da expedição.  

 

FIGURA 1 - Estoque de produtos acabados 

FONTE: Autoras (2022) 

 

 

FIGURA 2 - Equipamento utilizado para locomoção dos materiais  

FONTE: Autoras (2022) 
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FIGURA 3 - Prateleiras de produtos acabados  

FONTE: Autoras (2022) 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 GESTÃO DE PROCESSOS  

Segundo Pradella (2012), as organizações são formadas por atividade interligadas com o 

objetivo de agregar valor específico ao público, tanto para cliente interno quanto para externo. 

Diante disso, para garantir vantagem competitiva dentro do mercado, é essencial entender a 

organização como a soma dos processos e com uma visão analítica de seus macroprocessos. 

De acordo com Business Process Management (BPM CBOK, 2014), é um conjunto de ações 

gerenciais que permite identificar e fornecer uma visão detalhadas das áreas em que se 

pretende atuar, a prática de BPM integra estratégicas e finalidades de uma empresa com 

perspectivas e necessidades do consumidor, por meio do foco em processos abrangentes. 

BPM reúne estratégias, finalidades, cultura, departamentos, práticas, procedimentos e 

tecnologias para analisar, ilustrar, explorar, coordenar desempenho, modificar e estabelecer a 

administração do processo. 

Segundo Liker (2005), uns dos aspectos da utilização da gestão de processos é a sua 

capacidade em superar as limitações do modelo funcional da organização, pois será fácil de 

lidar com a realidade contemporânea, no qual auxilia na construção de organizações mais 

ágeis, organizadas e flexíveis.  
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Corrêa (2017) afirma que gestão de processos explora a estratégia no processo de trabalho 

atual, aumenta a produtividade e competitividade, encontra soluções para problemas, 

estabelece alterações e verifica resultados, com objetivo de melhoria contínua em todos os 

processos. 

5.2 GESTÃO DE LOGÍSTICA 

De acordo com Tammenhain (2021) a logística deve ser compreendida de duas formas. A 

primeira forma consiste nas etapas ordenadas de entrega de um produto ou serviço ao cliente, 

desde a obtenção da matéria-prima até a entrega do produto ao consumidor através de um 

processo eficiente de transporte e armazenamento. 

Para Vitorino (2018), a maneira como a organização coordena a logística pode ser crucial para 

sua sobrevivência. O gerenciamento da gestão de logística está no planejamento, execução e 

otimização de todo transporte e armazenamento. 

Segundo Filho (2012), atualmente a logística vai desde a aquisição da matéria-prima, 

percorrendo todos os processos dentro da empresa, passando pelos canais de distribuição e 

continuam com a volta do produto a empresa na chamada logística reversa.  

5.3 CONTROLE DE ESTOQUE 

Segundo Wanke (2008), a gestão de estoque possui grande importância para a logística, pois 

tem o objetivo de manter a empresa informada sobre a quantidade em estoque e a necessidade 

de compra. Portanto, uma gestão executada de forma precisa, contribui de forma prática e 

positiva para todos os envolvidos nessa cadeia.  

De acordo com Silva (2019) estoques se diferem como recursos de materiais como matérias-

primas e componentes que serão transformados em recursos de saída como estoques de 

produtos acabados. E em toda operação que envolvam estoques é necessário planejamento e 

controle. 

Segundo Slack (2009), as organizações possuem estoques e que podem ser vistos por dois 

lados: negativo e positivo. Negativo no que se refere ao grande capital investido e sua 

capacidade de gerar custos, como de manuseio e armazenagem. Contudo, seu lado positivo 
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está relacionado com o pronto atendimento ao cliente, permitir economias de escalas, além da 

segurança em um ambiente de incertezas. 

5.4 FERRAMENTAS DE GESTÃO DE ESTOQUES 

Grande parte das empresas enfrentam dificuldades no manejo e gestão dos estoques, diante 

disso, algumas ferramentas foram criadas para oferecer auxílio ao gerenciamento.  

De acordo com Iudícibus et al. (2010), ao manter um estoque estável e confiável permite o 

controle dos sistemas internos e gerenciais. É de suma importância que as quantidades físicas 

estejam coerentes com o saldo sistêmico, pois permite a precisão do processo. 

Para Montanheiro (2008) as organizações têm objetivo de melhorar a eficiência dos estoques, 

com isso é necessário realizar uma produção planejada. Os gestores trabalham com um 

segurança maior nas tomadas de decisões além de prevenir atrasos na entrega de pedidos ao 

cliente final. Deste modo, estas ferramentas e ações serão exemplificadas a seguir. 

O Lean Manufacturing é uma ferramenta que possui como foco a produção enxuta, com 

redução dos desperdícios nos processos (SHINGO, 1996). Portanto, opera para que o produto 

final seja produzido na quantidade e momento certo, conforme demanda do cliente, além de 

compor de um fluxo contínuo de materiais na produção. O Lean Manufacturing tem como 

principal resultado a eficiência e eficácia nas organizações, trazendo redução de custos, maior 

produtividade e qualidade no processo de produção, garantindo a sobrevivência das empresas 

(ANTUNES, 2008). 

5.4.1 Curva ABC 

Ao utilizar a curva ABC para a classificação de itens que possui prioridade é possível 

identificar quais a atenção e tratamento adequado, pois existem itens com alta quantidade 

física, porém com um valor financeiro baixo, já outros itens possuem pequena quantidade 

física, porém com alta importância financeira, por serem de grande valor dentro do conjunto 

do estoque. O método ABC torna-se uma ferramenta estratégica bastante simples e eficaz 

para a classificação dos itens que compõe o estoque, principalmente quanto a sua importância 

financeira (PONTES, 2013). 

Para utilizar o método ABC, os itens podem ser divididos em três classes (DIAS, 1994): 
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Classificação A: itens que possuem maior valor e, portanto, representa uma porcentagem do 

dinheiro investido no estoque corresponde a cerca de 80% do valor total. Com isso, é de 

relevância uma monitoração por um sistema de estoque que mantenham atualizados os 

recebimentos, saldos e retiradas, evitando assim uma produção e compra de matéria-prima 

desnecessária. 

Classificação B: itens que constitui parte significativa do valor total em estoque, e por isso 

merecem atenção especial. Representam cerca de 30% do total de itens e cerca de 15% do 

valor total.  

Classificação C: itens que possui um investimento menor. Chegam a representar 50% do total 

de itens e cerca de 5% do valor de investimentos. 

 

FIGURA 4 – Curva ABC 

FONTE: Sienge (2017) 

 

5.4.2 Método 5S 

De acordo com Michalska (2007), o método 5S compreende uma série de atividades para 

eliminar perdas que contribuem para os erros, defeitos e acidentes de trabalho, criando um 

processo contínuo de melhoria do ambiente de trabalho. É um programa de educação 

organizacional que teve como base aspectos da cultura japonesa e hoje é amplamente 

utilizado pelas organizações do Ocidente, em particular nas organizações brasileiras, 

(MARTINS,2014).  

Para Lélis (2018), esse método é utilizado para a ampliar a qualidade nas empresas e tem 
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como objetivo de manter a ordem e a limpeza no local de trabalho - tanto administrativas 

quanto de manufatura. A Figura 04 mostra a sigla 5S, derivada de cinco palavras japonesas 

que começam com a letra S. 

 

FIGURA 5 - Modelo 5S 

FONTE: Adaptação de Moreira (2011) 

 

5.4.3 Kaizen 

 

O Kaizen é de origem japonesa que tem como significado melhoria contínua na vida pessoal, 

familiar e no trabalho, (MELLO, 2011). Essa ferramenta é usada para resolver problemas de 

escopo restrito identificados após o Mapeamento do Fluxo de Valor sendo conduzido por uma 

equipe formada por pessoas com diferentes funções na empresa.  

Segundo Werkema (2011), o Kaizen é conduzido de acordo com a utilização da estrutura do 

método DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve e Control).  Pode ser utilizado quando 

fontes de desperdício óbvias forem identificadas, quando o escopo de um problema for 

claramente definido e compreendido, quando o risco de implementação é mínimo e quando se 

necessita de resultados imediatos, conforme apresentado no Quadro 1. 

A filosofia kaizen baseia-se na eliminação de desperdícios utilizando soluções baratas e bom 

senso, que se apoiem na motivação e criatividade dos funcionários para melhorar a prática em 

seus processos de trabalho, com foco na busca pela melhoria contínua, (SHARMA,2003).  
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Etapa Ação  Objetivos Ferramentas  

Define 

(Definir) 

Descrever o problema e avaliar seu 

impacto sobre os clientes. Definir 

metas a serem alcançadas. 

Definir o escopo 

do projeto. 

Gráficos de Controle, VOC 

(Voz do Cliente) e Análises 

de Séries Temporais. 

Measure 

(Medir) 

Quais as características do projeto 

que deverão ser monitoradas. Nessa 

etapa que são tomadas as decisões. 

Determinar o 

foco do 

problema  

Coleta de dados, 

Estratificação, Diagrama de 

Pareto e Histograma. 

Analyze 

(Analisar) 

Analisar os processos envolvidos Determinar as 

causas possíveis 

do problema 

Fluxograma, Mapa de 

Processos, Brainstorming e 

FMEA (Failure Mode and 

Effects Analysis). 

Improve  

(Aperfeiçoar) 

Gerar ideias para as possíveis 

soluções e testar a solução escolhida. 

Identificar e 

avaliar as 

soluções e 

aperfeiçoá-las 

Simulação, FMEA, Rede 

PERT (Program Evaluation 

and Review) / CPM (Critical 

Path Method). 

Control 

(Controlar) 

Aplicar a solução em larga escala e 

controlar o desempenho do processo 

ao longo do tempo. 

Garantir o 

alcance da meta 

a longo prazo. 

Histograma, Cartas de 

Controle e Manuais. 

 
QUADRO 1 - Etapas do DMAIC  

FONTE: Adaptado de Werkema, (2004) 

 

5.4.4 Padronização  

Essa ferramenta auxiliar nas execuções das tarefas de um processo, é o método usado para 

indicar os procedimentos para execução das tarefas de um processo, a fim de que os 

resultados desejados possam ser alcançados e mantidos (WERKEMA, 2011). Ainda de acordo 

com o autor o uso da padronização traz diversos benefícios para a empresa como a melhoria 

da capacidade de realização das tarefas, facilidade de treinar novos operadores, melhoria e 

consolidação da segurança no trabalho e, redução da variação de tempo entre operadores. 

Existem dois tipos de padronizações segundo Filho (2012), que são classificados e divididos. 

Um deles é quanto à especificação e similaridade dos produtos. Já o segundo tipo de 

padronização se diz respeito ao pedido do cliente, ou seja, essa padronização visa atender as 

necessidades e expectativas do ciente.  

Quando há discrepância ente o produto final e o projetado, cabe a organização identificar a 

causa dos problemas, aplicar técnicas e ferramentas apropriadas a solução dos desvios a tomar 

ações preventivas, para que os erros não se tornem rotineiros. No gerenciamento de qualquer 
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processo produtivo, o reconhecimento de itens de inspeção e a manipulação de suas causas 

são fatores relevantes. O aprimoramento contínuo da qualidade e produtividade deve ser 

contínuo. 

5.4.5 Pareto 

Nascido em Paris, no ano de 1848, Vilfredo Pareto foi teórico político, economista, sociólogo 

e criador do Pareto (BEZZERA, 2019). 

Segundo Machado (2012), Pareto formou-se em matemática, física e engenharia na Itália e foi 

responsável pela formulação da lei de distribuição de renda. Durante a evolução das 

sociedades, Pareto criou a chamada Lei de Pareto, onde tentou mostrar que a renda e bens não 

eram distribuídas de maneira semelhante. 

O Diagrama de Pareto tem como função identificar os pontos que devem ser melhorados, 

resolver as tarefas que não agem conforme o proposto, estabelecer um plano de ações que 

deve ser desempenhado conforme prioridades. É usado para constatar e categorizar os 

processos de organizações por ordem de maior relevância, identificando falhas, despesas, 

ameaças e problemas. Por fim é feito um gráfico que auxilia de maneira decrescente os 

processos que causam maior efeito para a empresa. É de suma importância a utilização dessa 

ferramenta em todas as empresas, pois ajuda na tomada de decisões (FALCONI, 2009). A 

Figura 06 mostra a utilização da ferramenta no processo. 

 

FIGURA 6 - Representação gráfica da ferramenta Diagrama de Pareto 

FONTE: Matias (2014) 
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5.4.6 Indicadores  

Segundo Holmberg (2000), para avaliação das atividades logísticas as empresas utilizam de 

indicadores internos, sendo necessário a criação de um novo método de avaliação para a 

cadeia e suprimentos, utilizando associadamente indicadores internos e externos para 

avaliação de toda a cadeia, com o objetivo de alcançar o melhor desempenho na cadeia de 

suprimentos ao qual fazem parte. 

Para Gaeml, indicadores de desempenho são informações que relatam o comportamento de 

uma tarefa, função ou até mesmo de toda a organização. Sua representação é através de 

valores e grandezas mensuráveis, absolutas ou relacionadas, que possuem uma determinada 

variação de acordo com o tempo e/ou espaço.    

Para Juran (1992), os indicadores são uma forma de gerenciar as organizações. Pois sem 

medidas não há controle, e sem controle não há como gerenciar. Kaplan e Norton (1997) 

aumentaram a importância dos indicadores, pois para eles indicadores servem também para 

traçar estratégia e alinhas pensamentos e objetivos dos colaboradores dentro das 

organizações. 

6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa se dá através da pesquisa exploratória, que tem como proposito definir o seu 

delineamento para a formulação de hipóteses e melhorias. A pesquisa exploratória segundo 

Gil (1999), tem por objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar vínculo 

com o campo de estudo.   

Para Andrade (2002), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever 

características de determinado cenário e estabelecer relações entre variáveis. Observar os 

fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los. 

Em uma pesquisa científica, os tratamentos quantitativos e qualitativos dos resultados podem 

ser complementares, enriquecendo a análise e as discussões finais (MINAYO, 1997).  

Conforme Flick (2009), nos últimos anos vários pesquisadores de diversas áreas enfatizam em 

suas pesquisas as relações, combinações possíveis e também as distinções entre a pesquisa 

quantitativa e a qualitativa, a lógica da triangulação, ou seja, da combinação entre diversos 

métodos qualitativos e quantitativos, visa a fornecer um quadro mais geral da questão em 
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estudo. Nesta perspectiva, a pesquisa qualitativa pode ser apoiada pela pesquisa quantitativa e 

vice-versa, possibilitando uma análise estrutural do fenômeno com métodos quantitativos e 

uma análise processual mediante métodos qualitativos. 

O propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um 

fenômeno, é um procedimento metodológico que enfatiza entendimentos contextuais, 

centrando-se na compreensão da dinâmica do contexto real (PATTON, 2002). É uma 

investigação que podem mudar e ser complexas, é necessário um conhecimento detalhado do 

objeto e estudo profundo (GIL, 2007). 

Natureza Abordagem Objetivos Método Técnicas 

          

Aplicada 
Quali - 

quantitativa 
Descritiva Estudo de caso Entrevistas 

    Exploratória  Observação 

       Ferramentas 

 

TABELA 1 - Metodologia da pesquisa que será utilizado pela equipe 

FONTE: Autoras (2022) 

7  COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se iniciou por meio de reuniões agendadas com o líder da expedição para a 

realização das entrevistas e disponibilização dos documentos necessários. Paralelamente a 

esta coleta de dados, realizou-se uma análise da documentação e a aplicação de um 

questionário com perguntas a serem respondidas pelos funcionários da área. As perguntas do 

questionário estão expostas na Tabela 2.  

Para desenvolvimento do projeto, foi aplicado na empresa a realização do inventário nos dias 

08/07/2022 e 15/07/2022 para categorização de estoques e determinação de quais os produtos 

mais importantes da empresa.  
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Nome e função na empresa 

 

O que você considera como pontos positivos da atual logística no setor de expedição? OBS: 

pode haver mais de uma resposta. 

 

O que você considera como pontos negativos da atual logística no setor de expedição? OBS: 

pode haver mais de uma resposta. 

O sistema utilizado (SAP) é eficaz? Ele traz confiabilidade nos dados em relação ao estoque 

de PA (Produtos Acabados)? 

Se na pergunta anterior sua resposta foi NÃO ou TALVEZ, explique abaixo o que poderia 

ser melhorado. 

O que garante a eficiência no controle de estoque? 

Quais ferramentas você propõe para melhorar a qualidade do setor de expedição. OBS: pode 

haver mais de uma resposta. 

Se na pergunta anterior sua resposta foi outros, explique abaixo qual você propõe? 

Você acha que a maneira como os produtos são embalados é eficiente? Ou seja, evita que o 

produto seja danificado? 

Se na pergunta anterior sua resposta foi NÃO, o que propõe de embalagem? 

De quanto em quanto tempo é realizado o inventário? 

Para gerenciar a expedição, a empresa utiliza indicadores? 

Se na pergunta anterior a sua resposta foi NÃO, listamos alguns indicadores eficientes, na 

sua opinião qual deveria ser utilizado na empresa? OBS: pode haver mais de uma resposta. 

E por fim, não menos importante. Qual é o maior problema da Expedição hoje? OBS: 

assinalar apenas DUAS opções. 
 

TABELA 2 - Perguntas expostas no questionário 

FONTE: Autoras (2022) 

7.1 DIAGRAMA DE PARETO 

Após a aplicação do questionário com onze colaboradores que estão envolvidos no setor da 

expedição, foi realizada a Estratificação de Dados, que constitui na separação dos dados e 

montagem do Diagrama de Pareto, que aborda uma descrição gráfica de dados apontando 

informações de como unir as melhores oportunidades de melhorias no processo. 

O gráfico 1, representa os pontos positivos da atual logística no setor. 
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GRÁFICO 1 - Pontos Positivos da Atual Logística 

FONTE: Autoras (2022) 

 

De acordo com esse gráfico, concluímos que na atual logística temos como pontos positivos 

de maior fator expressivo a identificação das prateleiras claras e de fácil acesso para rastreio 

de material, em segundo lugar é o setor organizado com material devidamente em seu local e 

em terceiro lugar é a utilização do FIFO (First in, First out) em português significa “Primeiro 

a entrar, Primeiro a sair”, com o percentual de 85,7% e quantidade de 24 respostas.  O gráfico 

2, representa os pontos negativos da atual logística no setor. 

 

GRÁFICO 2 - Pontos Negativos da Atual Logística 

FONTE: Autoras (2022) 
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De acordo com esse gráfico, concluímos que na atual logística temos como pontos negativos 

de maior fator expressivo a demora na entrega do material aos clientes, em segundo lugar é 

não possuir indicadores de processo e em terceiro lugar layout ruim com o percentual de 

84,6% e quantidade de 11 respostas. Portanto, observa-se que estes pontos são os que devem 

ser priorizados para realizar as soluções de melhorias. O gráfico 3, representa o que garante a 

eficiência no controle de estoque. 

 

GRÁFICO 3 - Eficiência no Estoque 

FONTE: Autoras (2022) 

 

Conforme esse gráfico, concluímos que para garantir a eficiência no estoque é preciso ter um 

inventário atualizado, com o percentual de 41,7% e quantidade de 10 respostas.  O gráfico 4, 

demonstra quais ferramentas poderiam ser utilizadas para melhorar a qualidade no setor de 

expedição.  
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GRÁFICO 4 - Ferramentas para Melhorar a Expedição 

FONTE: Autoras (2022) 

 

Conforme esse gráfico, concluímos que para garantir a qualidade da expedição é preciso 

investir em software para rastreamento de cargas e software WMS que garante a precisão do 

estoque, com um percentual de 61,5% e quantidade de 8 respostas. O gráfico 5, demonstra de 

quanto em quanto tempo é realizado o inventário. 

 

GRÁFICO 5 - Inventário 

FONTE: Autoras (2022) 

 

De acordo com este gráfico, demonstra que o inventário é realizado anual com o percentual de 

45,5% e quantidade de 5 respostas, as outras respostas de semestral, semanal e mensal que 

somam um percentual de 54,6% e quantidade de 6 resposta são funcionários que trabalham na 

planta de SP e não possui conhecimento de como é realizado o inventário. Portanto, foi 
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necessário reduzir esse período para ter uma maior eficácia no processo de controle de 

estoque. O gráfico 6, demonstra sobre o conhecimento dos entrevistados se há utilização de 

indicadores no setor. 

 
 

GRÁFICO 6 – Indicadores 

FONTE: Autoras (2022) 

 

Neste gráfico, evidenciamos que há utilização de indicadores com o percentual de 63,6% e 

quantidade de 7 respostas, porém no setor possuía apenas um indicador que mede a 

quantidade de reclamações de clientes mensal e isso explica porque houve uma maior 

quantidade de resposta como sim, mas para gerenciar o setor logístico da expedição foi 

necessário aplicar mais indicadores, portanto, esses indicadores foram propostos a empresa. O 

gráfico 7, demonstrou quais indicadores poderiam ser aplicados ao setor. 
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GRÁFICO 7 - Opções de Indicadores 

FONTE: Autoras (2022) 

Conforme esse gráfico, concluímos que indicadores como Status de Serviço de Entregas, 

Índice de Ocorrências e Tempo de ciclo do Pedido são os que deviam ser aplicados com o 

percentual de 68,4% e quantidade de 26 respostas, portanto, esses indicadores foram 

elaborados e aplicados na empresa. O gráfico 8, demonstrou qual maiores problemas eram 

enfrentados na logística da expedição. 

 

GRÁFICO 8 - Maior Problema da Expedição Hoje 

FONTE: Autoras (2022) 

 

Observamos no gráfico que as Transportadoras e Divergências entre Sistêmico x Físico eram 

os maiores problemas enfrentados com percentual de 60% e quantidade 12 respostas. 

Portanto, este cenário foi o estudado. 
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Entretanto, com a estratificação dos dados e a elaboração dos gráficos de Pareto, concluímos 

que o problema principal do processo logístico no setor da expedição foram as 

transportadoras e controle de estoque, além disso, foi necessário incluir indicadores no 

processo e diminuir o prazo do inventário realizado. 

Ademais, realizamos a coleta de dados com o inventário feito pelas autoras, no qual 

observamos no gráfico 9 o percentual de 78,2% e quantidade de 194 itens estão de acordo 

com o sistema e 21,8% e quantidade 54 itens estão divergentes com o sistema. Portanto, foi 

necessário deixar o estoque eficaz e diminuir as divergências, esse controle foi feito por um 

inventário atualizado, indicadores eficientes e ferramentas que auxiliam nesse processo. 

 

 

GRÁFICO 9 - Inventário de Produtos Acabados 

FONTE: Autoras (2022) 

Conforme esse gráfico, concluímos que as divergentes representam um percentual 21,8% e 

quantidade de 54 itens, portanto, essas divergências precisam diminuir para que o estoque se 

torne confiável. 

7.2 5S 

A empresa analisou o seu estado atual e realizou um diagnóstico das necessidades de 

mudança. A partir da coleta de dados foram realizadas observações por meio dos registros de 

fotos e análises no ambiente, onde foi possível perceber pela figura 7 que alguns produtos 

acabados com códigos parecidos ficavam próximos e poderiam ocasionar em uma separação 

errada. Na figura 8 foi possível perceber o quanto o ambiente estava desorganizado, sem 
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padronização, havia produtos acabados, devoluções de clientes, embalagens de papelão 

misturadas nos pallets. 

 

 

FIGURA 7 – Imagem antes da aplicação do 5S para produtos com códigos semelhantes 

FONTE: Autoras (2022) 

 

   

FIGURA 8 - Imagem antes da aplicação do 5S 

FONTE: Autoras (2022) 
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7.3 CURVA ABC 

Os itens da classe A são aqueles que têm maior valor. Por esse fato, é necessário um cuidado 

especial com essa classe. Porém, os itens da classe B e C também são importantes, pois a 

ideia é oferecer um mix de produtos para atender a necessidades dos clientes.  

Diante disso, foi analisado a curva ABC dos itens que obtiveram divergências entre estoque 

físico e sistêmico que no total são 54 itens. O de classe A possui um percentual de 31%, o de 

classe B possui um percentual de 22% e o de classe C possui um percentual de 46%. Os itens 

do tipo A juntos possuem uma diferença de R$ 57.193,21 e quantidade 17 produtos, os itens 

do tipo B juntos possuem uma diferença de R$ 16.541,61 e quantidade 12 produtos e os itens 

do tipo C juntos possuem uma diferença de R$ 35.644,46 e quantidade 25 produtos. 

7.4 INDICADORES 

No setor da expedição já era aplicado o indicador de reclamação de clientes, esse indicador é 

controlado pela qualidade, e é apresentado para gerência em um determinado período 

definido, no qual é retirado do sistema SAP os chamados abertos pelos clientes. Entretanto foi 

importante a aplicação de outros indicadores para o controle e acompanhamento do setor, o 

indicador de inventário é de suma importância no processo uma vez que auxilia no 

gerenciamento do estoque. A meta é que seja 100%, mas é difícil chegar nesta porcentagem, 

portanto é estipulado uma meta de 90% para a empresa, abaixo é representado a fórmula para 

medir a acuracidade do estoque. 

                                                  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜:
𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜

𝑆𝑖𝑠𝑡ê𝑚𝑖𝑐𝑜
× 100%                                                (1)     

 

7.5 PADRONIZAÇÃO 

Para obter eficiência no processo da expedição é preciso padronizar algumas atividades, logo, 

a padronização visa garantir a execução dos processos sempre da mesma maneira com a 

finalidade de se obter maior previsibilidade dos resultados. Diante disso, foi possível verificar 

que as devoluções não possuíam um controle para identificar por exemplo: quando chegou, 

qual transportadora, qual área comercial ou pós-vendas, quais itens devolvidos e isso 

ocasionava um processo com gargalos. 
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Foi observado no setor a necessidade de indicadores que visam medir a eficiência do 

processo, além do indicador de inventário, a aplicação de outros indicadores otimiza o 

departamento e demonstra pontos que precisam melhorar. 

 

8 ANÁLISE DE DADOS 

8.1   MÉTODO 5S  

Conforme mostram as figuras 9 e 10 percebemos que após o início do método 5S foi feito 

uma limpeza no local, organização dos produtos acabados e embalagens, obtivemos uma 

maior agilidade, no qual houve a separação dos produtos com códigos semelhantes, a seta 

vermelha indica a posição atual hoje, ao serem armazenados em locais estratégicos tornou a 

separação mais confiável.  

A figura 11 mostrou a identificação dos pallets em 1,2 e 3, a informação na parede 

identificando que no pallet 1 e 2 temos devolução comercial e no pallet 3 devolução pós 

vendas e a demarcação no chão com fita vermelha das ocorrências de devoluções de clientes 

com o objetivo de informar que aquele espaço é reservado para este tipo de caso, com essa 

ação tornou-se o local mais organizado e de fácil identificação. 

 

FIGURA 9 – Aplicação do 5S em produtos de códigos semelhantes 

FONTE: Autoras (2022) 
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FIGURA 10 - Aplicação do 5S em produtos com código semelhantes 

FONTE: Autoras (2022) 

 

 

FIGURA 11 - Aplicação do 5S nas devoluções 

FONTE: Autoras (2022) 
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9 CONCLUSÃO 

Atualmente a logística é vista de forma estratégica visa reduzir custos e manter o nível de 

qualidade em toda a cadeia desde a entregada até a saída. 

As empresas estão em constante busca por ganhos de competitividade e redução dos 

desperdícios. E para que elas permaneçam no mercado competitivo é necessário 

continuadamente a busca pela melhoria nos processos produtivos, para produzir produtos de 

qualidade com bons preços, e sem perder a lucratividade para a sobrevivência do negócio. Os 

conceitos e ferramentas, estão cada vez mais sendo utilizados com a finalidade de aperfeiçoar 

os processos e eliminar desperdícios. 

Nessa pesquisa, foi apresentado à empresa estudada o indicador de inventário a ser realizado 

mensalmente nos itens de classe A (essa ideia será aplicada no ano de 2023). Outros 

indicadores foram proposto para o setor da expedição, como OTIF – On Time, In Full, que é 

um indicador de desempenho utilizado para acompanhar a qualidade das entregas dos 

produtos. Isso desde a saída da mercadoria pela transportadora, até sua entrega, garantindo 

assim a eficiência no prazo, e conformidade dos produtos. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar, através da aplicação das ferramentas LM, as 

melhorias e reduções de perdas obtidas em um departamento de produtos acabados. Tal 

resultado foi alcançado por meio da utilização de ferramentas que permitiram alcançar 

incrementos no processo. 

O estudo desenvolvido visou aplicar na expedição ferramentas que trouxessem para o setor, 

índices mais eficientes, como organização do local, e aplicação de indicadores de 

monitoramento. Os resultados obtidos da aplicação do 5S na empresa mostraram que no 

ambiente organizado é possível eliminar atividades desnecessárias, como a separação 

incorreta do produto, movimentação, e sincronizar melhor as devoluções de clientes.  

Para a organização a proposta do indicador de acuracidade do inventário é essencial, uma vez 

que ajuda o gestor a ter uma visão de como o estoque é confiável. Também com uma análise 

da Curva ABC é possível determinar os itens de classe A, e aplicar um inventário mensal.  

Em relação ao que foi apresentado, pode-se concluir que com a utilização do conceito LM 

possibilitou que a empresa evitasse atrasos nas entregas, elevasse o nível de qualidade dos 

seus produtos e de seus processos, e consequentemente sua competitividade. 

 

 

https://www.intelipost.com.br/blog/o-que-e-a-logistica-colaborativa-e-como-ela-melhora-a-qualidade-das-entregas/
https://www.intelipost.com.br/blog/o-que-e-a-logistica-colaborativa-e-como-ela-melhora-a-qualidade-das-entregas/
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APÊNDICE A – INVETÁRIO DE PRODUTOS ACABADOS  

Código Descrição Físico Sistêmico 

10001674 CENTRAL ELETR CP4030 127V (SMD) - 4 7 7 

10003745 C.REMOTO GTXCAR 344 344 

10003746 ACESSORIO SIRENE 1 TOM BRANCA 1040 1022 

10003747 ACESSORIO SIRENE 1 TOM PRETA 2339 1920 

10003750 ACE. FONTE CHAVEADA NOBREAK 2A RF 80 80 

10003751 ACE. FONTE CHAVEADA NOBREAK 2A 6 6 

10003752 ACESSORIO STROBE 332 332 

10003753 PLACA ADVERTENCIA FACE DUPLA 0 0 

10003754 
PLACA DE ADVERTENCIA FACE SIMPLES 

NICE 
601 601 

10003757 ALARME INFORM ULTRA 1+2 82 82 

10003758 ALARME INFORM ULTRA 4+2 62 62 

10003760 
ALARME MONITORADO PRIME 10 

PLACA+TECLADO 
312 312 

10003764 PA CONT. REM. TXTECH NEW 0 0 

10003767 C.REMOTO TXTECH 433 - PRETO 0 0 

10003769 C.REMOTO GATE CONTROL LIGHT - PRETO 0 0 

10003771 C.REMOTO GATE CONTROL SAW 433 - PRETO 48 48 

10003772 C.REMOTO TXTECH 433 - AMARELO 0 0 

10003773 C.REMOTO TXTECH 433 - AZUL 0 0 

10003774 C.REMOTO TXTECH 433 - BRANCO 0 0 

10003779 C.REMOTO TXTECH 433 - ROSA SHOCK 0 0 

10003780 C.REMOTO TXTECH 433 - VERDE 0 0 

10003781 C.REMOTO TXTECH 433 - VERMELHO 0 0 

10003782 DISCADORA UNIVERSAL DPTF-05 PT 189 189 

10003794 IVA ATACK BLACK 2 FEIXES 100M 33 33 

10003795 IVA ATACK BLACK 3 FEIXES 150M 34 34 

10003799 
RECEPTOR RMG MAX 2 CANAIS 2077 

MEMORIAS 
41 41 

10003800 RECEPTOR RMG MAX 2 CANAIS 30 MEMORIAS 55 25 

10003802 SENSOR MAGNETICO COM FIO 1 1 

10003803 SENSOR MAGNETICO SAW 433,92 MHZ 645 646 

10003806 SENSOR INFRA IB-500 DIGITAL - COM FIO 0 0 

10003807 SENSOR INFRA IB-550 PET RFI DIG -C/FIO 0 0 

10003816 TECLADO PRIME 10 0 0 

10003843 IVA ATACK NEW BLACK 2 FEIXES 100M 1 1 

10003909 ATACK BLACK 4 FEIXES - 250 METROS 84 84 
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10003910 SENSOR IVP AT-2002P 48 47 

10003911 SENSOR IVP AT-2001P 0 0 

10003912 SENSOR IVP AT-3002 16 16 

10003913 SENSOR IVP AT-3003P 0 0 

10003914 SENSOR IVP AT-3001 75 75 

10003915 SENSOR IVP AT-3004P 0 0 

10003947 ALARME CLOUD 6 0 0 

10003948 ALARME CLOUD 10 25 26 

10003952 ELETRIF SHOCK PREMIUM COMUNIC 2,5J TL 97 97 

10004053 ALARME SLIM 1 - TORRE DE LUZ 26 26 

10004054 ALARME SLIM 3 - TORRE DE LUZ 108 100 

10004413 ELETRIF IMPACTO 0,6J TL 181 181 

10004414 ELETRIF REVOLUTION CONTROL 0,6J TL 79 79 

10004415 ELETRIF SHOCK PREMIUM 2,5J TL 55 55 

10004685 DISCADOR SIM-1010GSM 50 50 

10004690 ELETRIF IND INFINITY SHOCK G2 60HZ 6 6 

10004709 DISCADORA EXTERNA VEGA OMS 55 55 

10004710 SENSOR IVP COM FIO OMS 0 0 

10004712 SENSOR IVP COM FIO PET OMS 0 0 

10004717 SIRENE 1 TOM BRANCA OMS 0 0 

10004718 SIRENE 1 TOM PRETA OMS 0 0 

10004719 SENSOR MAGNETICO SEM FIO OMS 0 0 

10004720 ALARME VEGA 1 TL OMS 0 0 

10004721 ALARME VEGA 3 TL OMS 0 0 

10004722 ALARME VEGA 6 TL OMS 0 0 

10004723 ELETRIF VEGA CONTROL 0,6J TL OMS 4 4 

10004724 
ELETRIF VEGA CONTROL COMUNIC 2,5J TL 

OMS 
0 0 

10004744 ALARME CLOUD 10 EW 21 21 

10004822 SENSOR MAGNETICO SLIM SF 122 122 

10005191 ALARME MONITORADO PRIME 12IP 5 5 

10005192 ALARME MONITORADO PRIME 16IP 105 105 

10005552 RECEPTOR RF RTX3004 16 16 

10005553 RECEPTOR RFID WIEGAND CTW3004 332 332 

10005554 RECEPTOR MULTIFUNCAO RMF3004 212 213 

10005555 CONTROLADOR MODULO GUARITA MG3000 131 131 

10005557 SENSOR LOOP INDUTIVO LD3002 0 0 

10005658 SENSOR INFRA IB 500 DIGITAL COM FIO V2 905 905 

10005691 ALARME MONITORADO PRIME 12IP V2 37 37 
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10005692 ALARME MONITORADO PRIME 16IP V2 25 25 

10005855 CARTAO LF 125KHZ CLAMSHELL 7900 7900 

10005856 CARTAO LF 125KHZ ISO 5174 5130 

10005857 CARTAO RFID ISO 13,56MHZ MF 946 53 

10005858 CHAVEIRO LF 125KHZ AZUL C/LOG 61427 61427 

10005862 CHAVEIRO RFID NICE MIFARE BRANCO 501 501 

10005863 CHAVEIRO RFID NICE MIFARE PRETO 6618 6613 

10005868 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN-3000 C/AFOS 2 2 

10005869 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN-3000 S/AFOS 6 6 

10005870 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN-5000 UL3 20 20 

10005871 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN5-N EM 18 25 

10005872 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN5-N MF 5 5 

10005873 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN5-P EM 20 20 

10005874 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN5-P MF 1 1 

10005875 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN5-S EM 25 25 

10005876 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN5-S MF 35 35 

10005877 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN-M5 EM 0 0 

10005878 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN-M5 MF 0 0 

10005879 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN-P7 EM POE 83 35 

10005880 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN-P7 MF 3 3 

10005881 CONTR ETHERNET II 10 55 

10005882 CONTR ETHERNET III-I/O 0 0 

10005883 
CONTR NIVEL ALARME FALTA D AGUA LN-

305B 
0 0 

10005884 CONTR RFID LN-104C-EM 125KHZ 17 17 

10005885 CONTR RFID LN-104C-EMF 125KHZ/13,56MHZ 0 0 

10005886 CONTR RFID LN-104C-MF 13,56MHZ 18 18 

10005888 CONTR TRI-MONO 25 13 

10005889 CONTR. SINAIS UHF 915MHZ RFID LN 6011C 0 0 

10005890 DISPLAY MENSAGENS VERMELHO 17 17 

10005891 
ETIQUETA RFID COM LOGO E COM ADESIVO 

MF 
0 0 

10005892 ETIQUETA RFID SEM LOGO E SEM ADESIVO 0 0 

10005893 FILTRO DE LINHA AC P/ FONTE 12VDC 25 946 

10005894 FIM DE LINHA PARA RECEPTOR (3233) 90 90 

10005896 INTERFACE ACOPLAMENTO 2 RELES 10 10 

10005897 INTERFACE PARA COFRE 35 35 

10005898 INTERFACE RF WIEGAND 67 67 

10005899 INTERFACE SERIAL IP - USB 21 21 

10005900 INTERFACE W2 41 270 
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10005901 INTERFACE WIEGAND-485 (CT) 39 39 

10005903 LEITOR BIOMETRICO LN-BIO 57 57 

10005904 LEITOR BIOMETRICO LN-C2PRO EM 25 25 

10005905 LEITOR COD BARRAS LN-350R 74 74 

10005906 LEITOR LN-106 USB MESA EM 72 73 

10005907 LEITOR LN-106 USB MESA MF 13 25 

10005910 LEITOR RFID C/ TECLADO LN-001 EXTERNA 50 50 

10005913 LEITOR RFID LN-101A-26/34EM 125KHZ-PRETA 0 0 

10005916 MODULO BOTOEIRA 7 TECLAS 39 39 

10005917 MODULO GUARITA IP 0 0 

10005918 MODULO INTERTRAVAMENTO 2 BOTOES 313 313 

10005919 MODULO INTERTRAVAMENTO 4 BOTOES 144 144 

10005920 MODULO INTERTRAVAMENTO SEM BOTOES 68 68 

10005922 PULSEIRA SILICONE AZUL RFID 2136 2064 

10005923 RECEPTOR CTW-4A 0 0 

10005924 RECEPTOR MULTIFUNCAO 4A 0 0 

10005925 RECEPTOR RX32 115 118 

10005926 RECEPTOR TX-4A 2136 2137 

10005927 SUPRESSOR DE RUIDO DC P/ FECHADURA 0 0 

10005930 TAG VEICULAR CR4-AM 1136 1137 

10005931 TAG VEICULAR CR5A 0 0 

10005934 ANTENA TAG UHF RTAG3000 17 17 

10005963 FONTE UPS NB3025A (NOBREAK) 0 0 

10005989 SENSOR INFRA IB 550 PET DIG COM FIO V2 820 821 

10006046 INTERFACE BOTOEIRA 485 108 108 

10006084 ALARME MONITORADO PRIME 12IP GPRS 0 0 

10006085 ALARME MONITORADO PRIME 16IP GPRS 0 0 

10006090 
ELETRIF SHOCK PREMIUM 2,5J TL 

KCDOPEN400 
0 0 

10006159 
LEITOR FACIAL DETEC TEMPERATURA 

FRT1010 
0 0 

10006208 
SUPORTE DE MESA MODULO GUARITA 

ACG3001 
59 59 

10006347 INTERFACE IT4WIFI 13 13 

10006361 CONTR DIGITAL DE ACESSO LN104-C V2 16 19 

10006375 PROTETOR ACRIL P/ BIO LNP7 RASGO FUME 73 73 

10006381 
PROTECAO ACRI FOTOCELULA REFLEXIVA 

EPMOR 
21 21 

10006382 
FOTOCELULA REFLEXIVA EPMOR C/ 

PROTECAO 
75 75 

10006383 CONTR DIGITAL DE ACESSO C2SLIM EM POE 93 93 
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10006604 
ME-ACE FONTE CHAV. NOBREAK 2A 

KCDOPEN100 
0 0 

10006624 LEITOR FACIAL FRR1010 20 20 

10006667 
ELETRIF REVOLUTION CONTROL 0,6J TL 

C/2TX 
0 0 

10006765 PROGRAMADOR OVIEW 0 0 

10006781 LEITOR FACIAL FR 300 17 17 

10006785 PROGRAMADOR BIDI WIFI 80 80 

20000067 CENTRAL ELETR CP4030 220/380V (V.A) 149 146 

20000069 CENTRAL ELETR CP4040 (V.A.) 0 0 

20000070 CENTRAL ELETR CP4050 (V.A.) 0 0 

20000082 CENTRAL ELETR CP4030-127V-SMD-(V.A.) 0 0 

20000084 CENTRAL ELETR CP4080-SMD-(V.A.) 32 32 

20000129 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C PT MEMB-100 29000 30928 

20002988 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C CZ MEMB-100 255 255 

20003082 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C ROS MEMB-10 2135 2134 

20003212 CENTRAL ELETR CP4000 V2 (V.A.) 31 31 

20003236 MODULO MD T02 (SMD) LUZ FECH - (V.A.) 134 136 

20003237 MODULO PROTECAO CONTRA-SURTO (V.A.) 99 100 

20003238 MODULO MD T01 PECCININ 12/24V (V.A.) 555 554 

20003245 GERENCIADOR DE MEMORIA PEC 1000 (V.A.) 132 133 

20003284 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C AM MEMB-10 945 940 

20003286 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C AZ MEMB-10 1707 1708 

20003288 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C LAR MEMB-10 1330 1319 

20003291 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C VD MEMB-10 1343 1342 

20003293 CONTROLE REMOTO DIG RF 3C VM MEMB-10 904 865 

20003495 CJ DA CENTRAL ELETR CP4071 (V2) 0 0 

20003496 CENTRAL ELETR CP4071 (V2) - (V.A.) 0 0 

20003723 CONTROLE REMOTO DIG TX CAR EVO-10 1032 1031 

20003864 FOTOCELULA EPM - BR 46 46 

20003964 FOTOCELULA EPS (NA) - BR 120 120 

20004047 CENTRAL ELETR CP4071 (WALKY) 0 0 

20004101 CENTRAL ELETR CP1030N (V.A.) 4 4 

20004113 
CONTROLE REMOTO DIG RF DUO CZ ESCURO-

10 
0 0 

20004114 CONTROLE REMOTO DIG RF UNO BR-10 0 0 

20004126 CENTRAL ELETR CP3030N (V.A.) 0 0 

20004463 CONTROLE REMOTO DIG RF NEW EVO AZ-10 0 0 

20004466 CONTROLE REMOTO DIG RF NEW EVO CZ-10 9 9 

20004469 CONTROLE REMOTO DIG RF NEW EVO PT-10 0 0 
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20004472 CONTROLE REMOTO DIG RF NEW EVO ROS-10 0 0 

20004618 CENTRAL ELETR CP4020F (V.A.) 244 248 

20005173 CONTROLE REMOTO DIG RF ONIX 0 0 

20005571 
CONTROLE REMOTO TX TECH COM LOGO 

OMS 
0 0 

20005741 MODULO EXPANSOR DE PGM (V.A.) 92 92 

20005743 MODULO EXPANSOR DE ZONAS (V.A.) 231 230 

20005746 CENTRAL ELETR S-BOARD 1000 (V.A.) 42 41 

20005747 CENTRAL ELETR S-BOARD 1001A (V.A.) 140 136 

20005749 MODULO ETHERNET-WIFI (V.A.) 55 55 

20005752 CENTRAL ELETR CP4010F COND (V.A.) 355 355 

20005755 CENTRAL ELETR REV CONTROL 0,6J TL (V.A.) 0 0 

20005760 MODULO DTMF CLOUD (V.A.) 105 104 

20005773 
CENTRAL DE ALARME INFORM ULTRA 

4+2(V.A.) 
0 0 

20005777 CENTRAL ELETR IND INFINITY SHOCK (V.A.) 6 6 

20005782 CENTRAL ELETR FONTE CHAV 1,5A (V.A.) 0 0 

20005783 CENTRAL ELETR FONTE CHAV 1A (V.A.) 0 0 

20006153 TECLADO ALARME PRIME IP (V.A.) 0 0 

20006173 CENTRAL ELETR S-BOARD 2000 (V.A.) 380 382 

20006203 CENTRAL ELETR CT10A OMS (V.A.) 270 3 

20006387 CENTRAL ELETR M-BOARD (V.A.) 17 17 

20006405 CENTRAL ELETR WIRELESS CT20A OMS (V.A.) 45 45 

20006422 CENTRAL ELETR INV SPRINT S (V.A.) 0 0 

20006500 CONTROLE REMOTO DIG RF OPEN TECH PT-10 3454 3453 

20006512 CONTROLE REMOTO DIG RF TX LINK PT-10 0 101 

20006587 CONTROLE REMOTO NICE ERA INTI BR AM-10 0 0 

20006588 CONTROLE REMOTO NICE ERA INTI BR AZ-10 0 0 

20006589 CONTROLE REMOTO NICE ERA INTI BR PT-10 0 0 

20006590 CONTROLE REMOTO NICE ERA INTI BR VD-10 0 0 

20006591 CONTROLE REMOTO NICE ERA INTI BR VM-10 0 0 

20006605 CONTROLE REMOTO DIG RF TX LINK PT-UN 0 0 

20006633 CENTRAL ELETR INV SPRINT 3F V2 (V.A.) 8 8 

20006660 CONTROLE REMOTO TX3TB AZ-100 9 9 

20006661 CONTROLE REMOTO TX3TB FUME-100 0 0 

20006704 
CONTROLE REMOTO NICE ERA ONE 4C BR PT-

10 
6166 6164 

20006709 MODULO IBT4N/BR (V.A.) 12 12 

20006713 TECLADO ALARME PRIME IP V2 (V.A.) 10 10 

20006790 CONTROLE REMOTO TX4TA AZ-100 1 1 
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20006791 CONTROLE REMOTO TX4TA FUME-100 0 0 

20006834 
CONTROLE REMOTO DIG RF OPEN TECH AZ-

10 
1611 1609 

20006843 
CONTROLE REMOTO DIG RF OPEN TECH VM-

10 
955 956 

20006844 
CONTROLE REMOTO DIG RF OPEN TECH VD-

10 
17 17 

20006845 
CONTROLE REMOTO DIG RF OPEN TECH AM-

10 
1115 1115 

20006846 CONTROLE REMOTO DIG RF TX LINK VM-10 8 8 

20006849 CENTRAL ELETR INV SPRINT 3F V2 CON(V.A.) 896 896 

20006873 CENTRAL ELETR CT22A OMS (V.A.) 2 2 

20006883 CENTRAL ELETR INV SPRINT S V3 (V.A.) 0 0 

20006905 MODULO MR01 (V.A.) 179 178 

20006935 MODULO PSTN PRIME IP (V.A.) 13 13 

20006937 MODULO EXPANSOR PGM PRIME IP (V.A.) 35 35 

20006938 MODULO GPRS PRIME IP (V.A) 0 0 

20006986 CENTRAL ELETR INV SPRINT S V4 COL(V.A.) 22 22 

20007034 CONT REM BOTOEIRA S/ FIO 9C MW3009 - 10 53 1 

20007083 CENTRAL ELETR CT40A OMS (V.A.) 10 10 

20007087 CENTRAL ELETR CT30A OMS (V.A.) 20 20 

20007180 
CENTRAL SENSOR LOOP INDUTIVO 

LD3002(V.A) 
0 0 

20007217 
CONTROLE REMOTO DIG RF OPEN TECH PT-

UN 
0 0 

20007254 CONTROLE REMOTO DIG RF 3TB NICE AZ-10 18355 17847 

20007318 
CONTROLE REMOTO NICE ERA ONE DUO PT-

10 
830 830 

20007323 
CONTROLE REMOTO DIG RF OPEN TECH AZ-

UN 
0 0 

70001465 
PROTETOR ACRIL P/ BIO LN30 C/ RASGO 

FUME 
174 174 

70001466 PROTETOR ACRIL P/ BIO LN5 C/ RASGO FUME 235 234 

70001467 PROTETOR ACRIL P/ REC 2009 TX E CT 89 89 

70001469 SUPORTE ACRIL P/ MODULO GUARITA 0 0 

70001478 LEITOR FACIAL FRR2000 PRETO 29 29 

10006797 SENSOR INFRA IB-600 DIGITAL - SEM FIO 516 516 
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APÊNDICE B – PRODUTOS COM FÍSICO E SISTÊMICO DIVERGENTES 

Código Descrição ABC 
Valor/ 

unidade 

Valor 

Físico 

Valor 

Sistêmico 

Diferenç

a 

70001466 

PROTETOR 

ACRIL P/ BIO 

LN5 C/ RASGO 

FUME 

C 
R$   

18,76 

R$        

4.408,65 

R$        

4.389,89 

R$         

18,76 

20007254 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3TB NICE 

AZ-10 

A 
R$     

6,77 

R$    

124.263,

35 

R$    

120.824,1

9 

R$     

3.439,16 

20007034 

CONT REM 

BOTOEIRA S/ 

FIO 9C 

MW3009 - 10 

C 
R$   

28,33 

R$        

1.501,49 

R$            

28,33 

R$     

1.473,16 

20006905 
MODULO 

MR01 (V.A.) 
C 

R$     

4,78 

R$          

855,62 

R$          

850,84 

R$           

4,78 

20006843 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF OPEN TECH 

VM-10 

B 
R$     

6,50 

R$        

6.207,50 

R$        

6.214,00 

R$           

6,50 

20006834 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF OPEN TECH 

AZ-10 

A 
R$     

6,63 

R$      

10.680,9

3 

R$      

10.667,67 

R$         

13,26 

20006704 

CONTROLE 

REMOTO NICE 

ERA ONE 4C 

BR PT-10 

A 
R$   

11,05 

R$      

68.134,3

0 

R$      

68.112,20 

R$         

22,10 

20006512 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF TX LINK 

PT-10 

A 
R$     

6,53 

R$                 

- 

R$          

659,53 

R$        

659,53 

20006500 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF OPEN TECH 

PT-10 

A 
R$     

6,49 

R$      

22.416,4

6 

R$      

22.409,97 

R$           

6,49 

20006203 

CENTRAL 

ELETR CT10A 

OMS (V.A.) 

A 
R$   

32,61 

R$        

8.804,70 

R$            

97,83 

R$     

8.706,87 

20006173 

CENTRAL 

ELETR S-

BOARD 2000 

C 
R$   

30,51 

R$      

11.593,8

0 

R$      

11.654,82 

R$         

61,02 
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(V.A.) 

20005760 

MODULO 

DTMF CLOUD 

(V.A.) 

C 
R$   

16,27 

R$        

1.708,35 

R$        

1.692,08 

R$         

16,27 

20005747 

CENTRAL 

ELETR S-

BOARD 1001A 

(V.A.) 

C 
R$   

35,13 

R$        

4.918,20 

R$        

4.777,68 

R$        

140,52 

20005746 

CENTRAL 

ELETR S-

BOARD 1000 

(V.A.) 

A 
R$   

37,24 

R$        

1.564,08 

R$        

1.526,84 

R$         

37,24 

20005743 

MODULO 

EXPANSOR DE 

ZONAS (V.A.) 

C 
R$   

12,11 

R$        

2.797,41 

R$        

2.785,30 

R$         

12,11 

20004618 

CENTRAL 

ELETR 

CP4020F (V.A.) 

A 
R$   

64,08 

R$      

15.635,5

2 

R$      

15.891,84 

R$        

256,32 

20003723 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

TX CAR EVO-

10 

B 
R$     

9,17 

R$        

9.463,44 

R$        

9.454,27 

R$           

9,17 

20003293 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3C VM 

MEMB-10 

B 
R$     

8,47 

R$        

7.656,88 

R$        

7.326,55 

R$        

330,33 

20003291 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3C VD 

MEMB-10 

C 
R$     

8,53 

R$      

11.455,7

9 

R$      

11.447,26 

R$           

8,53 

20003288 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3C LAR 

MEMB-10 

B 
R$     

8,33 

R$      

11.078,9

0 

R$      

10.987,27 

R$         

91,63 

20003286 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3C AZ 

MEMB-10 

B 
R$     

8,12 

R$      

13.860,8

4 

R$      

13.868,96 

R$           

8,12 

20003284 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3C AM 

MEMB-10 

B 
R$     

8,34 

R$        

7.881,30 

R$        

7.839,60 

R$         

41,70 

20003245 
GERENCIADO

R DE 
C 

R$   

36,53 

R$        

4.821,96 

R$        

4.858,49 

R$         

36,53 
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MEMORIA PEC 

1000 (V.A.) 

20003238 

MODULO MD 

T01 PECCININ 

12/24V (V.A.) 

B 
R$   

48,31 

R$      

26.812,0

5 

R$      

26.763,74 

R$         

48,31 

20003237 

MODULO 

PROTECAO 

CONTRA-

SURTO (V.A.) 

C 
R$   

13,13 

R$        

1.299,87 

R$        

1.313,00 

R$         

13,13 

20003236 

MODULO MD 

T02 (SMD) LUZ 

FECH - (V.A.) 

C 
R$   

22,47 

R$        

3.010,98 

R$        

3.055,92 

R$         

44,94 

20003082 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3C ROS 

MEMB-10 

B 
R$     

8,59 

R$      

18.339,6

5 

R$      

18.331,06 

R$           

8,59 

20000129 

CONTROLE 

REMOTO DIG 

RF 3C PT 

MEMB-100 

A 
R$     

8,42 

R$    

244.180,

00 

R$    

260.413,7

6 

R$   

16.233,7

6 

20000067 

CENTRAL 

ELETR CP4030 

220/380V (V.A) 

A 
R$ 

116,78 

R$      

17.400,2

2 

R$      

17.049,88 

R$        

350,34 

10006361 

CONTR 

DIGITAL DE 

ACESSO 

LN104-C V2 

A 
R$   

56,06 

R$          

896,96 

R$        

1.065,14 

R$        

168,18 

10005989 

SENSOR 

INFRA IB 550 

PET DIG COM 

FIO V2 

B 
R$   

22,88 

R$      

18.761,6

0 

R$      

18.784,48 

R$         

22,88 

10005930 

TAG 

VEICULAR 

CR4-AM 

B 
R$     

2,28 

R$        

2.590,08 

R$        

2.592,36 

R$           

2,28 

10005926 
RECEPTOR TX-

4A 
C 

R$ 

146,76 

R$    

313.479,

36 

R$    

313.626,1

2 

R$        

146,76 

10005925 
RECEPTOR 

RX32 
C 

R$   

62,39 

R$        

7.174,85 

R$        

7.362,02 

R$        

187,17 

10005922 

PULSEIRA 

SILICONE 

AZUL RFID 

C 
R$     

4,87 

R$      

10.402,3

2 

R$      

10.051,68 

R$        

350,64 

10005907 
LEITOR LN-106 

USB MESA MF 
C 

R$ 

146,14 

R$        

1.899,82 

R$        

3.653,50 

R$     

1.753,68 
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10005906 
LEITOR LN-106 

USB MESA EM 
C 

R$ 

131,06 

R$        

9.436,32 

R$        

9.567,38 

R$        

131,06 

10005900 
INTERFACE 

W2 
C 

R$   

39,83 

R$        

1.633,03 

R$      

10.754,10 

R$     

9.121,07 

10005893 

FILTRO DE 

LINHA AC P/ 

FONTE 12VDC 

C 
R$   

16,84 

R$          

421,00 

R$      

15.930,64 

R$   

15.509,6

4 

10005888 
CONTR TRI-

MONO 
C 

R$ 

128,36 

R$        

3.209,00 

R$        

1.668,68 

R$     

1.540,32 

10005881 
CONTR 

ETHERNET II 
B 

R$ 

354,65 

R$        

3.546,50 

R$      

19.505,75 

R$   

15.959,2

5 

10005879 

CONTR 

DIGITAL DE 

ACESSO LN-P7 

EM POE 

A 
R$ 

448,99 

R$      

37.266,1

7 

R$      

15.714,65 

R$   

21.551,5

2 

10005871 

CONTR 

DIGITAL DE 

ACESSO LN5-N 

EM 

C 
R$ 

345,51 

R$        

6.219,18 

R$        

8.637,75 

R$     

2.418,57 

10005863 

CHAVEIRO 

RFID NICE 

MIFARE 

PRETO 

B 
R$     

2,57 

R$      

17.008,2

6 

R$      

16.995,41 

R$         

12,85 

10005857 

CARTAO RFID 

ISO 13,56MHZ 

MF 

C 
R$     

0,99 

R$          

939,28 

R$            

52,62 

R$        

886,66 

10005856 
CARTAO LF 

125KHZ ISO 
C 

R$     

2,13 

R$      

11.044,9

4 

R$      

10.951,01 

R$         

93,93 

10005554 

RECEPTOR 

MULTIFUNCA

O RMF3004 

A 
R$ 

262,21 

R$      

55.588,5

2 

R$      

55.850,73 

R$        

262,21 

10004054 

ALARME SLIM 

3 - TORRE DE 

LUZ 

C 
R$   

92,00 

R$        

9.936,00 

R$        

9.200,00 

R$        

736,00 

10003948 
ALARME 

CLOUD 10 
C 

R$ 

129,11 

R$        

3.227,75 

R$        

3.356,86 

R$        

129,11 

10003910 
SENSOR IVP 

AT-2002P 
A 

R$ 

149,82 

R$        

7.191,36 

R$        

7.041,54 

R$        

149,82 

10003803 

SENSOR 

MAGNETICO 

SAW 433,92 

MHZ 

A 
R$     

9,51 

R$        

6.133,95 

R$        

6.143,46 

R$           

9,51 
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10003800 

RECEPTOR 

RMG MAX 2 

CANAIS 30 

MEMORIAS 

C 
R$   

27,00 

R$        

1.485,00 

R$          

675,00 

R$        

810,00 

10003747 

ACESSORIO 

SIRENE 1 TOM 

PRETA 

A 
R$   

12,20 

R$      

28.535,8

0 

R$      

23.424,00 

R$     

5.111,80 

10003746 

ACESSORIO 

SIRENE 1 TOM 

BRANCA 

A 
R$   

11,95 

R$      

12.428,0

0 

R$      

12.212,90 

R$        

215,10 
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RESUMO 

À medida que o cenário tecnológico avança, a competitividade entre as indústrias toma maiores 

proporções, e exige mais investimentos das empresas. Assim como todos os setores industriais, 

o setor de manutenção deve garantir a eficiência das instalações e equipamentos, para contribuir 

com o aumento da produtividade e da qualidade dos ambientes e processos produtivos. O 

objetivo da presente pesquisa foi analisar as solicitações de manutenção predial em uma 

indústria farmacêutica situada em Pouso Alegre/MG, para identificar os principais problemas 

relacionados ao aumento significativo das solicitações, verificar os impactos causados no setor 

produtivo e sugerir melhorias. Para isto, realizou-se uma pesquisa quali-quantitativa, através do 

levantamento de dados e análises por meio da utilização de ferramentas da qualidade. O estudo 

possibilitou indicar sugestões para a diminuição das solicitações de manutenção predial e, 

consequentemente, a melhoria no desempenho financeiro e econômico da empresa. 

 

Palavras-chave: Manutenção Corretiva. Manutenção Predial. Indústria Farmacêutica.  

 

ABSTRACT 

As the technological scenario advances, competitiveness between industries takes on greater 

proportions, and requires more investment from companies. Like all industrial sectors, the 

maintenance sector must ensure the efficiency of facilities and equipment, to contribute to 

increased productivity and quality of environments and production processes. The objective of 

this research was to analyze the requests for building maintenance in a pharmaceutical industry 

located in Pouso Alegre/MG, to identify the main problems related to the significant increase 

in requests, verify the impacts caused in the productive sector and suggest improvements. For 

this, a qualitative and quantitative research was carried out, through data collection and analysis 

through the use of quality tools. The study made it possible to indicate suggestions for reducing 

building maintenance requests and, consequently, improving the financial and economic 

performance of the company. 

 

Keywords: Corrective Maintenance. Building maintenance. Pharmaceutical industry.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa referiu-se ao estudo de uma empresa do setor farmacêutico, 

situada em Pouso Alegre/MG. Nesta empresa, um dos principais problemas vivenciados eram 

os altos índices de solicitações recebidas devido ao desgaste da infraestrutura dos ambientes de 

produção. De acordo com Camps et al (2020), os resultados de indicadores, como o 

Planejamento de Controle de Manutenção, servem de termômetro para as empresas nas tomadas 

de decisão. Isto porquê, o alto índice de manutenções corretivas, ocorrências frequentes de 

falhas e custos elevados, evidenciam a necessidade de revisões e atualizações, através de novas 

estruturações do processo. 

Em virtude da globalização, o Brasil, assim como diversos outros países, assume um papel 

importante no ramo farmacêutico. O setor sofreu grandes transformações, por exemplo no ano 

de 1999, quando surgiram os medicamentos genéricos. Esse surgimento resultou em um 

fortalecimento das empresas nacionais, e a abertura de mercados internacionais (TEIXEIRA, 

2014).  

Diversos fatores do macro ambiente aceleram as mudanças e necessidades de inovações. Pode-

se citar por exemplo o quadro pandêmico vivenciado mundialmente desde 2020. Nesse novo 

cenário, as indústrias do ramo farmacêutico sofreram aumento da demanda, e solicitação de 

novos equipamentos e produtos para o atendimento da população. Isto justifica as decisões das 

empresas buscarem novas formas de controle de processo, para alcançarem redução de custos 

e, principalmente, medidas para aumento de produtividade e qualidade. Ainda de acordo com 

Camps et al (2020), atualmente o mercado farmacêutico se destaca em competitividade, 

complexidade, rentabilidade e inovação. As empresas se preocupam cada vez mais em buscar 

novas estratégias para garantir qualidade, desempenho, flexibilidade, e com menor custo de 

produção. Portanto, as indústrias realizam grandes investimentos em seus setores para 

identificar as causas de perda de produtividade de seus processos, devido a anormalidades. 

Com relação à qualidade, de modo geral, de acordo com Faria (2018), devido os produtos serem 

voltados para a saúde populacional, as indústrias farmacêuticas são submetidas a um rigoroso 

Controle de Qualidade. Em específico, elas são monitoradas nacionalmente pela ANVISA - 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em virtude disto, as empresas são desafiadas a 

estruturar as etapas de produção, afim de aumentar a eficiência e garantir o funcionamento 

adequado de seus equipamentos, pois estes afetam diretamente a qualidade dos fármacos. As 
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atividades do setor de manutenção têm como responsabilidade garantir a disponibilidade dos 

equipamentos e estruturas, para garantir a qualidade do produto, a integridade e segurança do 

ambiente de trabalho. Porém, lidar com quebras e manutenções no processo produtivo requer 

grandes esforços. Para isto, é necessário que a empresa tenha uma equipe de manutenção 

preparada, com conhecimentos e experiências adequados. Além disso, também é necessário que 

a empresa trabalhe a previsibilidade através de estudos de dados históricos de manutenções 

corretivas, para minimizar paradas de produção e reduzir custos (FILHO et al., 2018). 

Enfim, é importante destacar que indústrias deste ramo trazem grandes necessidades de 

manterem a infraestrutura impecável, pois o ambiente influencia diretamente na produção dos 

medicamentos. Devido ao período de uso, a infraestrutura organizacional apresenta 

deteriorações, que podem ser causadas por mau uso, erros de projetos, ou ações normais da 

natureza. Toda a edificação deve sempre passar por processos de inspeção para avaliar as 

necessidades de reparos e estudos devem ser realizados, para esclarecer a causa raiz da aparição 

do problema e evitar as recorrências. (SILVA, 2020). 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral deste trabalho consistiu na análise das solicitações de manutenção predial em 

uma indústria farmacêutica. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

a) Identificar as causas das solicitações de manutenção predial; 

b) Identificar impacto direto no processo produtivo; 

c) Sugerir melhorias. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Através dos dados disponibilizados pela empresa, verificou-se que existia um alto índice de 

solicitações de manutenção predial decorrente do setor produtivo, devido aos desgastes em sua 

infraestrutura. Entre os anos de 2021 e 2022, o número de solicitações ultrapassaram 6.000 

unidades, o que ocasionou perdas de produtividade, aumento dos custos em consumo de 
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materiais e resultados ineficientes de indicadores. Portanto, identificou-se a necessidade de 

minimização das solicitações através do diagnóstico das principais causas. 

2 OBJETO DE ESTUDO 

2.1 A EMPRESA 

A empresa em estudo atua no ramo farmacêutico a mais de quatro décadas, é considerada uma 

das maiores indústrias do Brasil e é líder em todos os setores. Possui mais de 600 produtos 

catalogados, e seus canais de distribuição atendem mais de 60 mil pontos de vendas.  

O maior propósito da empresa, desde a sua fundação nos anos 70, é garantir produtos com 

excelente qualidade. Por isso, está sempre atenta às formas de gerar valores, como melhorias 

da saúde e segurança, com responsabilidade social. Além disso, a empresa se preocupa também 

em manter a sustentabilidade ambiental, de acordo com as diretrizes da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na busca das 

alternativas para otimizar recursos naturais em seus processos, como água e energia, e possui 

sua própria estação de tratamento dos efluentes. Trabalha sempre a política de gestão de 

resíduos através de treinamentos aos colaboradores, e incentiva cada vez mais as práticas de 

reciclagem. Desde 2013, a empresa mantém a certificação internacional ISO 14001/2004, na 

qual atesta a adequação de seus sistemas de gerenciamento de impactos e seu compromisso 

com a proteção ambiental. 

 

         FIGURA 1 - Selo da Certificação ISO 14001/2004 
         FONTE: A empresa  

Atualmente, a empresa possui um centro de distribuição, uma sede administrativa e um 

complexo fabril, foco principal deste projeto, em Pouso Alegre/MG.  

A unidade de Pouso Alegre/MG possui cerca de 3.000 funcionários, e atua na fabricação de 

fármacos como analgésicos, vitamínicos, suplementos, antibióticos, cosméticos, entre outros. 
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Seu processo produtivo conta com equipamentos de alta performance, laboratórios de análise 

de produto em processo e produto acabado e área de desenvolvimento de novos produtos. É 

uma das poucas empresas que realiza todas as etapas necessárias para os registros de seus 

medicamentos. Sem contar seus valores voltados para projetos sociais e responsabilidade 

ambiental. 

2.2 O PROCESSO 

A empresa possui internamente setores de manutenções como área de suporte, tais como Setor 

de Utilidades, Manutenção Industrial, Facilities e Manutenção Predial.  

O setor de manutenção predial trabalha nas solicitações recebidas diariamente das áreas 

produtivas, na qual atua nos consertos de infraestrutura em geral, como reparo e pintura de 

forros, pisos e paredes; demarcações de segurança; serviços de serralheria; conserto de 

estruturas metálicas e ajustes em portas e janelas. Além disso, realiza atividades demandadas 

do setor de Engenharia de Projetos, como obras e mudanças de layout. 

As solicitações de manutenção predial são realizadas por meio das Ordens de Serviço (OS) 

através do sistema SAP (System Analysis Program Development). Funciona como um ERP 

(Enterprise Resource Planning) que tem como principal função integrar todas as áreas da 

empresa. Porém, ocorrem também solicitações feitas por e-mail ou informalmente, o que 

dificulta o melhor controle e acompanhamentos destas demandas. 

Para que o notificador encaminhe seu pedido é orientado preencher todos os campos 

obrigatórios, como mostra a Figura 2. Todos que possuem usuário no sistema, podem abrir uma 

Ordem de serviço, na qual é gerado um número de nota e, após o direcionamento para o 

encarregado responsável, obtém-se um número de ordem. O controle é feito por uma planilha 

criada pelo próprio setor de manutenção, onde a nota pode assumir até três status: “aberta”, “em 

andamento”, “fechada”. Ao constar uma nota “em aberto”, significa que a mesma foi recebida, 

porém ainda não há uma data para execução, “em andamento” significa que a data de execução 

foi agendada e por fim o status de “fechada” significa que a solicitação foi atendida, assinada e 

encerrada no sistema. 
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FIGURA 2 - Tela de Preenchimento da Ordem de Serviço 

FONTE: A empresa 

É necessário verificar a solicitação para averiguar se a descrição da NF está de acordo com o 

contexto ocorrido. Além disso, verificar a liberação da área e averiguar fatores que possam 

interferir nas ações, como falta de material e mão de obra insuficiente para então tomar as 

devidas providencias. Caso a solicitação seja aberta incorretamente, como a falta de 

preenchimento dos campos obrigatórios, a descrição não correspondente a necessidade 

mostrada ou não pertinente a outro setor, ela é encerrada e notifica-se o cancelamento ao 

solicitante. 

Em casos de pequenas intervenções, tem-se o manutentores que percorrem a unidade e 

soluciona os problemas emergenciais. Os serviços de grande complexidade são agendados ou 

se necessário, contrata-se empresas terceirizadas. A figura 3 representa o fluxograma do 

processo de atendimento do setor de manutenção. 

Em abril de 2022, notou-se que o número de notas de manutenção predial ultrapassou 6.000 

unidades, entre 01/03/2021 a 31/03/2022. Em seguida, observou a necessidade de verificar a 

causa raiz deste alto índice e sugerir melhorias para diminuição. 
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   FIGURA 3 - Fluxograma do processo de manutenção 

   FONTE: A empresa 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A gestão de processos possui capacidade de contribuir para a superação de limitações dos 

modelos funcionais de organização dos trabalhos da empresa. Melhorias nos processos são 

essenciais para as organizações se manterem atualizadas quanto às mudanças que ocorrem 

constantemente nos ambientes em que atua e manter seus sistemas produtivos competitivos 

(PAIM et al., 2009). 

Junior e Scucuglia (2011) definem gestão como uma ação relativa à interferência humana nos 

processos organizacionais, para o alcance dos objetivos ainda não conquistados ou a realização 

de melhorias em cenários negativos observados por indicadores disponíveis aos gestores. 

É importante destacar que os processos empresariais são submetidos a procedimentos padrões 

mínimos de órgãos externos, devido à necessidade de garantir a qualidade dos processos e 

produtos. De acordo com Tavella (2017), conforme exigido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), a elaboração de Boas Práticas de Fabricação (BPF) estabelece 

diretrizes para execução dos procedimentos no processo produtivo, o que garante a produção 

com qualidade e segurança, e não coloca em risco a vida do consumidor. 

INÍCIO

Verificaro sistema 
SAP

Analisar as notas 
cadastradas

Preench. 
ok?

Cancelar
notas

Informar 
cancelamento

Transformar notas 
em OS

Direcionar 
encarregado

Área
liberada?

Solicitar data de 
liberação

Não

Sim

Sim

Não
Agendar

Verificar estoque 
de MP

MP 
suficiente?

Solicitar 
orçamento

Não Criar requisição 
de compra

Aguardar
pedido

Aguardar 
entrega

Sim

Verificar mão de 
obra

M.O 
disponível?

Solicitar 
transferencia de 

equipe

Transferido
?

Reagendar

Não

SimSim

Disponibilizar O.S para 
o encarregado

Não

Distribuir atividades

Executar manutenção

FIM
1

1



17 

 

Santos Junior (2011) define BPF como “um documento que descreve a metodologia adotada 

pela empresa para atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação vigente, na qual visa 

a produção de alimentos seguros”. 

Este conjunto de informações serve para nortear a empresa e auxiliá-la no cumprimento das 

legislações que regem sob as áreas produtivas. Em virtude disso, é primordial que os ambientes 

internos e equipamentos estejam em boas condições de trabalho, pois impacta diretamente na 

qualidade dos produtos e para isso são necessárias as manutenções periódicas. Neto e Scarpim 

(2014) descrevem que o objetivo da manutenção é realizar reparos e consertos em instalações, 

máquinas e equipamentos para que possam funcionar em perfeito estado. 

De acordo com Seleme (2015), os tipos mais comuns de manutenção são: 

a) Manutenção corretiva: realizada após a ocorrência da anomalia e destina a recolocar 

um item em condições de executar as tarefas requeridas; 

b) Manutenção preventiva: ações realizadas por medidas de precaução em intervalos 

predeterminados, para reduzir a probabilidade de haver uma falha ou degradação de 

funcionamento de um item. 

c) Manutenção preditiva: realizadas por meio de supervisões centralizadas ou 

amostragens através de métodos de medição de vida útil do item, para garantir a 

qualidade desejada, reduzir as solicitações de manutenção corretiva e tempos de 

paradas para manutenção preventiva.  

Cabe a empresa analisar os seus processos e verificar qual o modelo que melhor atende suas 

necessidades, e criar um plano de manutenção, definido como um documento onde são descritos 

os procedimentos técnicos e de gestão a serem empregados para manter o bom funcionamento 

de cada equipamento. 

No presente trabalho, buscou-se estabelecer a análise das solicitações de manutenção predial 

da empresa, através de dados disponibilizados pela área. Utilizou-se para análise e 

compreendimento das melhorias necessárias nos processos as ferramentas fluxograma, 

Diagrama de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito, 5 Porquês, Matriz GUT e Gráfico de barras. 

A melhoria contínua é o principal foco da gestão de processos, pois proporciona vantagem 

competitiva nos ambientes empresariais e auxilia no cumprimento de metas e objetivos. 
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3.1 5 PORQUÊS 

De acordo com Arruda (2020), a origem da técnica dos 5 porquês se deu no Sistema Toyota de 

Produção no Japão, e busca identificar a causa raiz de um problema como uma técnica de análise 

sobre uma determinada necessidade. Ao chegar ao quinto porquê, deve-se ter encontrado a 

causa de forma clara. 

1) Porquê houve parada de máquina? O fusível explodiu devido a uma sobrecarga 

2) Porquê houve a sobrecarga? Houve pouca lubrificação no rolamento 

3) Porquê houve deficiência de lubrificação? Havia falhas com a bomba de lubrificação 
TABELA 1 - Exemplo da Técnica 5 Porquês 

FONTE: Adaptado de Arruda (2020) 

Seligman e Mello (2018) descrevem que os 5 porquês é uma ferramenta que permite aprofundar 

nas análises, de forma a se direcionar para a identificação dos sintomas do problema, até 

identificar sua causa raiz.  

O modelo 5 porquês é comumente usado para analisar as possíveis causas raízes de um 

problema. Quanto mais “porquês” utilizar, mais próximo se está da causa raiz do problema 

estudado, o que aumenta as probabilidades de resolução (YOSHIHARA, 2021). 

3.2 GRÁFICO DE BARRAS 

Segundo Ferreira (2015), o Gráfico de Barras é utilizado para análise de dados quantitativos, 

na qual tem-se no eixo vertical escalas com a frequência ou a frequência relativa, de acordo 

com as categorias atribuídas no eixo horizontal. As barras apresentam mesma largura e as 

alturas equivalem à frequência dos dados representados. 

 
    FIGURA 4 - Exemplo de Gráfico de Barras 

    FONTE: Adaptado de Ferreira (2015) 
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Bussab e Morettin (2013) concluem que o Gráfico de Barras consiste na construção de 

retângulos proporcionais à quantidade de dados a serem representados, dispostos paralelamente 

uns aos outros, horizontal ou verticalmente. 

Ao analisar o Gráfico de Barras, os campos são representados de forma isolada e para cada 

atributo é gerada uma coluna que demonstra a quantidade de indivíduos correspondente. Assim, 

é possível realizar comparações, para que possam ser retiradas conclusões acerca dos dados 

coletados (SAMPAIO, 2018). 

3.3 MATRIZ GUT 

De acordo com Daychoum (2012) esta ferramenta é uma forma de se tratar problemas que 

necessitam de priorização. A matriz recebe esse nome devido ao fato de considerar três 

aspectos: 

a) Gravidade: consiste no impacto do problema sobre o processo e efeitos de longo prazo 

caso não haja resolução; 

b) Urgência: está relacionada ao tempo necessário para resolver o problema; 

c) Tendencia: refere-se ao potencial de agravamento do problema, seja ele crescimento ou 

redução. 

A matriz GUT é definida como uma ferramenta utilizada para identificar a gravidade de um 

problema em um processo, qual a urgência de resolução e qual a tendência de a situação piorar, 

caso nenhuma ação seja tomada para solucionar o problema. É usado principalmente ao 

verificar a necessidade de alavancar a ordem de priorização de tomadas de ação, na existência 

de várias solicitações a serem resolvidas (BOND et al., 2012). 

Valor G-Gravidade U-Urgência T-Tendência Resultado 

5 

Prejuízos ou 
dificuldades são 
extremamente 

graves 

Necessita ação 
imediata Se nada for feito, a situação 

vai piorar Produto do 
valor dos 
critérios 

atribuídos: 
GxUxT 

4 
Muito grave 

Necessita alguma 
urgência Vai piorar em pouco tempo 

3 Grave O mais cedo possível Vai piorar a médio prazo 

2 Pouco Grave Pode esperar um pouco Vai piorar a longo prazo 

1 Sem gravidade Não tem pressa 
Não vai piorar e pode até 

melhorar 
TABELA 2 - Esquema de avaliação da Matriz GUT 
FONTE: Adaptado de BOND et al., 2012 
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De acordo com Rodrigues (2004), para construir uma matriz de prioridade, deve-se seguir 

alguns passos, como: 

a) Identificar os problemas e alavancá-los em uma matriz 

b) Definir critérios de avaliação 

c) Definir escala a ser utilizada 

d) Multiplicar os pesos atribuídos 

e) Priorizar o que apresenta maior valor 

Estas matrizes são utilizadas na identificação do problema prioritário no processo analisado. 

3.4 DIAGRAMA DE PARETO 

O Diagrama de Pareto é composto por um gráfico de barras que organiza as frequências das 

ocorrências em ordem decrescente, e permite a identificação dos piores problemas. Tem como 

objetivo compreender a relação ação-benefício, ou seja, a ação que trará mais benefícios para a 

empresa (SENAI, 2015). 

César (2011) também define o Gráfico de Pareto como um gráfico de barras verticais que traz 

as informações através da priorização de temas, pois são organizadas de forma decrescente, na 

qual contém as causas principais do lado esquerdo do gráfico e as causas menores do lado 

direito do gráfico. Cada barra representa uma causa, e exibe a contribuição de cada uma em 

relação ao total.  

O objetivo do diagrama é identificar as principais causas de problemas, quantificar o número 

de ocorrências de cada causa e classificá-la em ordem de importância, para que a organização 

possa direcionar recursos e esforços para solucionar primeiramente os problemas que causam 

maior impacto (LUCINDA, 2010). 
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                       FIGURA 5 - Exemplo de Gráfico de Pareto 
                         FONTE: Adaptado de Lucinda (2010) 

3.5 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO 

De acordo com Barros e Bonafini (2014), o diagrama de causa e efeito, também chamado de 

Diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, serve para identificar a relação entre duas causas e 

os efeitos de um processo, na busca pela causa raiz do problema vivenciado. Isto se dá através 

da análise dos aspectos denominados 6 Ms, que são os Materiais, Mão de obra, Método, 

Máquina, Medição e Meio ambiente, e depende das especificações de cada processo.  

Este tipo de ferramenta é aplicado ao se ter um processo na qual os resultados não são 

compatíveis com o esperado. Então, é preciso buscar as causas desta improdutividade, através 

da análise dos 6 Ms envolvidos no processo (MELLO, 2011). 

Com relação a sua elaboração, a participação do maior número de pessoas envolvidas no 

processo a ser analisado é de suma importância, para que não seja omitida nenhuma informação 

relevante. Para o levantamento das causas, é aconselhável o uso da ferramenta brainstorming, 

cujo objetivo é auxiliar a equipe a desenvolver diversas ideias em um curto período de tempo 

(WERKEMA, 2014). 
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FIGURA 6 - Diagrama de Causa e Efeito 

FONTE: Adaptado de Mello (2011) 

3.6 ESTRATIFICAÇÃO DE DADOS 

Estratificar significa dividir um problema em camadas de diferentes origens. É um método 

utilizado na análise de processo, devido ao fato de ir em busca da origem do problema 

(CAMPOS, 1999). 

De acordo com Seleme et al (2008) estratificação consistem em realizar a separação de dados 

em grupos específicos, com o objetivo de facilitar as análises e identificar a raiz dos problemas 

apresentados. 

Marshall Junior (2010) define a estratificação de dados como um desdobramento a partir de um 

levantamento ocorrido, em categorias ou grupos com o objetivo de auxiliar na análise e na 

pesquisa para o desenvolvimento de melhorias, e facilitar a visualização da composição real 

dos dados. 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Há diversas maneiras de classificar as pesquisas de acordo com a natureza, abordagem, 

propósito e procedimentos para alcançar os resultados. Relacionado a natureza, a pesquisa pode 

ser básica, na qual não há aplicação prática prevista, ou aplicada, cujo desenvolvimento gera 

conhecimentos para aplicação prática (KAUARK et al., 2010). A presente pesquisa possuiu 

natureza aplicada, pois seu objetivo foi solucionar problemas específicos e reais e, além disso, 

tratou-se de uma pesquisa quali-quantitativa. De acordo com Santos et al. (2012), a pesquisa 
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qualitativa é definida como estudos observados de fatos e representam a qualidade do que foi 

observado e a pesquisa quantitativa tem características das ciências exatas e possui 

procedimentos quantitativos e estatísticos. As análises deste trabalho foram conduzidas 

inicialmente com o intuito de compreender qualitativamente o funcionamento dos processos e 

em seguida coletou-se dados e realizou-se análises estatísticas para aprofundamentos.  

Do ponto de vista técnico, consistiu em um estudo de caso, definido por Kauark et al. (2010) 

como um estudo aprofundado de algo para o seu amplo detalhamento e conhecimento.  

5 COLETA DE DADOS 

De acordo com Basso (2020), dados são registros realizados de forma eletrônica ou não, na qual 

possuem características diversas, focadas na análise e estudo para obter conhecimento acerca 

de determinado processo. Os dados digitais são gerados por algum tipo de dispositivo, como 

um computador, e os dados físicos são através de materiais, como um roteiro de pesquisa 

impresso, por exemplo. Após o armazenamento, são realizados os processos de análise para 

transformação dos dados em informações. 

Na presente monografia, a coleta de dados foi realizada de forma digital, através da extração de 

registros históricos no sistema SAP da empresa. Os dados foram organizados em uma planilha 

de Excel, com o total de 6.126 itens, na qual contém informações como setor, data, 

colaboradores, materiais utilizados nas atividades de manutenção e descrição do problema. 

Além disso, houve contribuição da área de manutenção para a disposição dos dados coletados. 

5.1 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

A organização dos dados se deu através de quatro parâmetros: 

a) Quantidade de solicitação de manutenção predial cadastradas de forma incorreta 

Não conformidade Quantidade 

Ordens sem especificação 604 

Ordens com duplicidade 1278 

Total 1882 
        TABELA 3 - Quantidade de dados não conforme 

     FONTE: Os autores 

b) Setor e quantidade de solicitações realizadas no período estudado 
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Prédio Solicitante Nº de solicitações 

Diretoria 41 

Portarias 91 

Administrativo e Restaurante 122 

Desenvolvimento 108 

Estacionamentos 4 

Administrativo Desenvolvimento 16 

Suplementos 116 

Almoxarifados 387 

Sólidos 1132 

Caldeira 3 

Vitaminas 288 

Líquidos 266 

ETE 28 

Gerador 4 

Instituto 423 

Cosméticos 455 

Efervescentes 251 

Farma 60 

Depósito Resíduos 15 

Semissólidos 259 

Penicilânicos 175 

Total: 4244 
             TABELA 4 - Quantidade de solicitações por setor 

            FONTE: Os autores 

c) Salas do setor com maior índice de solicitações e a quantidade de cada uma delas; 

Sala Quantidade 

Não especificada 230 

Anticamara  14 

Area Tecnica 48 

Armazenamento  13 

Banheiros 43 

Blistagem  113 

Compressão  92 

CQ 74 

Drageamento  1 

Embalagem  140 

Encapsulamento  42 

Envase  10 

Ferramental  6 

Manipulação  113 

Vestiários 18 

Sistema Deionizador 6 
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Secagem  97 

Revestimento  39 

Preparo de solução  7 

Movimento irrestrito 7 

Lavagem 20 

Total 1133 
          TABELA 5 - Quantidade de solicitações por salas do setor de sólidos 

          FONTE: Os autores 

d) Problemas apresentados nas solicitações do setor responsável pelo maior número de 

ordens abertas. 

Problema Quantidade 

Pintura 309 

Ajustes gerais em portas 248 

Instalações 197 

Confecções 8 

Soldagem 4 

Hidráulica 99 

Cobertura 70 

Limpeza 23 

Alvenaria 100 

Extrações 8 

Movimentação de itens 21 

Acabamentos 27 

Tubulações 6 

Elétrica 11 

Estrutura 2 

Total 1133 
                                 TABELA 6 - Problemas apresentados nas solicitações do setor de sólidos 

  FONTE: Os autores 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

6.1 ESTRATIFICAÇÃO 

Inicialmente, os dados foram analisados para identificação de possíveis falhas de processo no 

preenchimento das ordens. Foram identificadas, de imediato, ordens abertas sem as 

especificações adequadas, o que impacta diretamente na gestão da manutenção. Ao ocorrer isto, 

o responsável pela manutenção necessita fechar a ordem sem executá-la e enviar um e-mail ao 

solicitante, para informá-lo do motivo da não execução. Além disso, foram identificadas ordens 

abertas em duplicidade, o que causa acúmulo desnecessário no setor. De um total de 6.126 
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solicitações abertas no período estudado, 30,72% são ordens incompletas e em duplicidade, 

conforme é possível verificar através do gráfico 1. 

 
               GRÁFICO 1 - Análise de dados não conforme 

               FONTE: Os autores 

O gráfico evidenciou a necessidade de uma revisão no procedimento operacional padrão e de 

treinamentos dos funcionários que solicitam as manutenções, visto que do total de 1.882 ordens 

não conforme, 67,9% é devido a dados duplicados. 

Em seguida, realizou-se a estratificação para identificar qual o setor que apresentou maior 

número de solicitações durante o ano. Conforme mostrou o gráfico 2, o maior percentual de 

ordens é do setor de sólidos, com 27% de participação, em um total de 4.244 ordens. 

 
           GRÁFICO 2 - Análise de solicitações de manutenção por setor 

           FONTE: Os autores 
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Na sequência, verificou-se qual a sala que apresentou maior número de solicitações no setor de 

sólidos. Conforme gráfico 3, o maior percentual encontrou-se no grupo de ordens que não há 

especificação da sala. Este problema acarreta atrasos no atendimento da solicitação, pois o 

responsável necessita identificar o solicitante do setor para verificar qual a sala que necessita 

de manutenção. 

 
           GRÁFICO 3 - Análise de solicitações por sala 

           FONTE: Os autores 

E por fim, analisou-se qual o problema ocorrido com maior frequência. O gráfico 4 evidenciou 

que o problema com maior percentual é de pintura, com 27,3% de participação. 

 
           GRÁFICO 4 - Análise dos problemas ocorridos no setor 

           FONTE: Os autores 
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6.2 ANÁLISE DAS CAUSAS E EFEITOS 

Após identificar, através das estratificações, que o problema mais recorrente no setor de sólidos 

da empresa em estudo é a pintura, realizou-se o levantamento das principais anomalias que 

resultam na necessidade de realizar este tipo de reparo, conforme gráfico 5. 

 
           GRÁFICO 5 - Diagrama de Causa e Efeito 

           FONTE: Os autores 

O gráfico evidenciou que o excesso de solicitação de pintura pode ser causado por vários 

fatores, desde o tamanho do ambiente, o fluxo de pessoas, a frequência de limpeza, a forma de 

organização, o descuido dos funcionários, a falta de disciplina ao manusear os equipamentos, 

entre outros, são causadores da desintegração das salas. Portanto, observou-se a necessidade de 

uma análise mais profunda, através de um brainstorming no setor, para alavancar a causa raiz 

destas solicitações, através da ferramenta 5 porquês. 

Solicitação de pintura 

Por quê? Paredes e chão necessitam de reparos 

Por quê? Há buracos nas paredes, e pisos arranhados 

Por quê? O carrinho de equipamentos bateu na parede e houve arraste de tambor no chão 

Por quê? O operador manuseou de forma indevida os equipamentos 

Por quê? Houve descuido do operador ao atuar no setor 
   TABELA 7 - 5 porquês 

   FONTE: Os autores 

Através dos 5 porquês foi possível concluir que o principal causador dos problemas de pintura 

no setor de sólidos da empresa estudada é devido ao descuido dos colaboradores ao operar nas 

salas do processo produtivo. 

DE PINTURA

SOLICITAÇÃO

EXCESSO DE

Ambiente

Medições

Métodos

Material

Máquinas

Pessoal

Treinamento

Disciplina

Desqualificação

Descuido

Inexistente

Inadequado

Fornecedor

Qualidade 

Manipulação

Mau uso

Técnica

BPF

Durabilidade

Tempo 

Organização

Limpeza

Fluxo de pessoas

Espaço físico

ANÁLISE DAS CAUSAS DE SOLICITAÇÃO DE PINTURA
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6.3 ANÁLISE DOS IMPACTOS NA PRODUTIVIDADE  

Através de dados históricos da empresa, analisou-se a produtividade do processo produtivo do 

setor de sólidos no período estudado, conforme gráfico 6, para estabelecer uma correlação com 

a quantidade de horas de paradas, para atuação da manutenção predial. 

 

       GRÁFICO 6 - Análise de Produtividade 

       FONTE: Os autores 

O gráfico evidenciou que os meses em que houve perda de produtividade foram os meses 

março/2021, janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022. Portanto, buscou-se analisar a 

participação do setor de manutenção predial nas paradas de máquinas que influenciaram no não 

atingimento da quantidade de produtos planejadas nos respectivos meses, conforme tabela 8.  

Mês 

Unidades Não 

produzidas 

Tempo total 

parado 

Tempo 

parado 

Participação 

Predial 

mar/21 1.786.137 60437:49:00 25:35:00 739 

jan/22 360.726 9627:53:00 8:57:00 337 

fev/22 502.955 8899:17:00 19:41:00 1074 

mar/22 1.296.722 8801:39:00 72:56:00 10755 
TABELA 8 - Perda de produtividade devido manutenção predial 

FONTE: Os autores 

O “tempo total parado” corresponde às paradas de todas as máquinas do prédio sólidos, e o 

“tempo parado” corresponde ao tempo em que as salas não produziram devido a atuação da 

predial. Para o cálculo, relacionou-se as unidades não produzidas com o tempo total parado, e 

através da regra de três, encontrou-se a quantidade de unidades não produzidas em virtude da 
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atuação da manutenção predial. Assim, foi possível verificar o impacto no processo produtivo, 

conforme gráfico 7. 

 

    GRÁFICO 7 - Impacto no processo produtivo 

                  FONTE: Os autores 

Através do gráfico, concluiu-se que o mês que obteve maior participação da manutenção predial 

na perda produtiva foi março/2022, com um total de 72h e 56min. 

6.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO 

Como informado pela empresa, em algumas ocasiões são solicitadas as realizações de pinturas 

por empresas terceirizadas. Em virtude disto, realizou-se o levantamento de custos envolvidos 

na atividade realizadas internamente e atividades terceirizadas. Para isto, utilizou-se como 

parâmetro uma sala produtiva de 20 m² do setor de sólidos. A análise objetivou comparar qual 

a opção compensatória para a empresa em termos monetários na realização da atividade de 

manutenção. 

Conforme mostra o gráfico 8, para realizar as atividades internamente, o custo total médio é de 

R$ 950,04 e para terceirizar o custo total médio é de R$ 3.660,00. Portanto, concluiu-se que 

não é viável a empresa realizar este tipo de contratação. 
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     GRÁFICO 8 - Análise de Custos de Pintura 

     FONTE: Os autores 

7 SUGESTÕES DE MELHORIAS 

Com relação ao problema de duplicidade de notas, sugeriu-se que a empresa realize um 

alinhamento interno entre os encarregados dos turnos, para nomear um responsável pelas 

aberturas e acompanhamento em cada setor, revise o processo operacional padrão para abertura 

de notas, e realize um treinamento ao operador nomeado. Além disso, sugeriu-se que seja 

realizada uma atualização no sistema de gestão para tornar obrigatório o preenchimento integral 

de todos os campos, o que impedirá a falta de informações nas ordens enviadas ao setor de 

manutenção; padronizar o campo de descrição do problema, para facilitar a análise e 

identificação da anomalia pelo setor de manutenção; e automatizar o envio de uma mensagem 

de erro ao solicitante que indique, caso haja em um período de tempo preestabelecido, o número 

da ordem já aberta para o mesmo problema na sala indicada. Visto que a atualização do sistema 

é de longo prazo, sugere-se de imediato que seja implementada uma planilha setorial de controle 

ao operador nomeado, para obter controle das ordens já abertas e o lead time de realização. Isto 

gerará um fluxo limpo de informações entre os setores, que facilitará a comunicação entre o 

responsável pela execução da manutenção e o solicitante. 

O estudo demonstrou também que o setor de sólidos possui maior índice de solicitações, devido 

ao problema de desgaste das pinturas. Conforme evidenciado, os problemas estão vinculados a 

participação dos colaboradores no processo. Isto demonstrou a necessidade de um treinamento 

aos operadores, para reforçar as formas corretas de manusear equipamentos dentro das salas 

produtivas, e a importância da preservação do ambiente de trabalho. 
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Para o setor de manutenção predial, sugeriu-se que se inicie a implementação de manutenção 

preventiva, através de checklists semanais e rondas nos setores, onde o responsável irá 

evidenciar o problema antecipadamente e atuará antes da abertura da nota por parte do setor. 

Além disso, sugeriu-se uma integração com o setor de Planejamento e Controle da Produção 

(PCP) no envio da programação de paradas programadas nos setores, para melhor planejamento 

das atividades de manutenção diárias. 

A empresa apresentou também a inexistência de um estudo de priorização com relação ao 

atendimento das ordens. Por isso, realizou-se uma análise através da ferramenta GUT, na qual 

considera como parâmetro a Gravidade, Tendência e Urgência do problema no processo, 

conforme tabela 8. 

PRIORIDADE GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA  G.U.T RANKING 

Alvenaria 5 5 4 100 1° Lugar 

Pintura 5 4 4 80 2° Lugar 

Hidráulica 4 4 5 80 3° Lugar 

Ajustes em portas 3 3 3 27 4° Lugar 

Instalações 2 2 2 8 5° Lugar 
TABELA 9 - Matriz GUT 

FONTE: Os autores 

Com a tabela, foi possível concluir que a atuação deve ser prioritária nas ordens que envolvem 

reparos relacionados a alvenaria do prédio, pois elas geram resíduos que impedem a 

continuidade do processo de fabricação, de acordo com o BPF. Além disso, há tendência de 

piorar em curto período de tempo. Em segundo lugar, obteve-se pintura, devido ao seu impacto 

direto no tempo de parada da produção para atuação, e também pela geração de resíduos em 

casos de pisos e paredes descascadas. Sua tendência é piorar em curto período de tempo. No 

terceiro lugar obteve-se a hidráulica, pois sua gravidade está relacionada ao desperdício e custo 

desnecessário em caso de vazamento prolongados. Sua tendência é piorar de forma rápida. Em 

seguida, na ordem de priorização das atividades encontrou-se os ajustes gerais de portas que, 

apesar de muito recorrentes, não apresentam alto índice de gravidade, conforme as anteriores, 

pois não necessita de paradas na produção para atuação da manutenção predial. Sua tendência 

é piorar em médio prazo. Por último, o setor de manutenção deve atuar nas instalações gerais, 

visto que seu impacto é pouco grave e não afeta diretamente a produção. Sua tendência é piorar 

em longo prazo. 
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Com enfoque no setor de manutenção predial, sugeriu-se a realização de reuniões semanais para 

alinhamentos internos e reuniões quinzenais com os setores de produção, na qual envolva a 

garantia da qualidade, para melhorar o atendimento e suporte às áreas.  

Enfim, para a diminuição imediata das ordens pendentes, recomendou-se o encerramento das 

ordens duplicadas com autorização dos setores responsáveis, e uma revisão com visita às áreas 

para constatação da veracidade dos serviços solicitados, bem como uma análise de desempenho 

dos colaboradores para possíveis realocações de atividades. 

8 CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou os agentes que atuam diretamente no alto índice de solicitações 

de manutenção predial no período de março/2021 a março/2022. Também foram identificadas 

as causas raízes dos maiores problemas vivenciados pelo setor produtivo na empresa estudada.  

Encontrou-se o impacto direto na produção do setor de sólidos, nos meses de março/2021, 

janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022, na qual a manutenção predial foi responsável pela 

perda produtiva total de 12.905 unidades. Isso devido as paradas para realização de reparos de 

pintura. 

Concluiu-se que o trabalho evidenciou a necessidade de uma revisão no processo de tratativa 

das ordens por parte da manutenção predial, e para isto, sugeriu-se melhorias que influenciará 

diretamente na performance do setor. 

Portanto, os objetivos do presente estudo foram alcançados com êxito. Faz-se necessário ainda, 

as corretas implementações das melhorias sugeridas para buscar obter melhores resultados. O 

trabalho permanecerá aberto para futuras pesquisas e contribuições. 
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RESUMO 

No contexto atual do mercado, faz-se necessário que empresas se destaquem positivamente diante 

da ampla competitividade. Para tal foi utilizado o método de estudo de caso e a metodologia seis 

sigma. Foi realizada a coleta de dados e uma análise precisa, no qual utilizou-se a ferramenta de 

gestão DMAIC. O estudo de caso foi realizado sobre  processo de prestação de serviço no setor de 

vistorias em sites de clientes da empresa de telecomunicações situada em Santa Rita do Sapucaí – 

MG, o objetivo principal era diminuir o número de reprovações de relatório TSSR. Obteve-se como 

resultado do trabalho a redução do índice de reprovações de relatórios enviados para os clientes, 

sem custos adicionais para a organização. 

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

ABSTRACT 

In the current market context, it is necessary for companies to stand out positively in the face of 

massive competitiveness. For this, the case study method and the six sigma methodology were used. 

Data collection and accurate analysis were performed in which the DMAIC management tool was 

used. The case study was carried out on the service provision process in the inspection sector at 

customer sites of the telecommunications company located in Santa Rita do Sapucaí - MG, the main 

objective was to reduce the number of TSSR report. As a result of the work, the rate of disapproval 

of reports sent to customers was obtained, without additional costs to the organization. 

Keyword: Six Sigma. Telecommunications. Services. Process Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o processo de globalização, novas tecnologias avançaram, fato que causou a remodelagem 

do cenário empresarial, que o torna cada vez mais competitivo. Nesse contexto, é fundamental 

que as organizações busquem por métodos que agilizem seus processos e agreguem qualidade 

aos produtos ou serviços prestados. A ascensão do setor de qualidade expõe a melhoria no grau 

de proventos e criação de novas oportunidades trabalhistas. Quando o indivíduo possui uma 

boa condição financeira, faz com que o dinheiro se multiplique e, com isto, ocorre o aumento 

de demanda e serviços (SEBRAE, 2019). 

Nas últimas décadas, a telecomunicação foi imprescindível para o avanço dos meios de 

comunicação na sociedade. A tecnologia 5G é uma das inovações mais importante da última 

década, pois possibilita maior velocidade de processamento de dados, e, com isso, maior 

eficiência na comunicação (LUCCA E MAURO, 2020). 

O 5G representa a próxima fase de evolução da tecnologia wireless, que chegou em 2020. Ele 

auxilia redes sem fio no fornecimento amplo de banda, velocidade e diminuição da latência no 

mercado atual. Elas contribuem para que o alcance da transmissão de dados seja ampliado e 

melhora as apresentações de dados e indicadores, que abre a possibilidade de haver novas 

integrações de sistemas, como a realidade aumentada, carros autônomos, open banking, 

metaverso e Internet das Coisas. (LUCCA E MAURO, 2020). 

Neste sentido, devido ao crescimento das novas tecnologias de telecomunicações, é necessário 

que haja o controle dos processos produtivos e de serviços dentro das organizações. Visto a 

expansão deste mercado, há a necessidade do aprimoramento de técnicas visando vantagens 

competitivas. 

Diante desse cenário, a aplicação de ferramentas da qualidade é fundamental para que o serviço 

prestado seja o mais assertivo possível. Segundo Helfer et al (2020), o Six Sigma surgiu como 

uma tática bem gerenciada e bastante elevada, com o objetivo de aumentar a ação e o lucro das 

companhias, através da melhoria da qualidade dos produtos e processos, e elevação da 

satisfação dos consumidores.  

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso que descreve o processo de aplicação da 

metodologia DMAIC em uma empresa do ramo de telecomunicações, com sede na cidade de 
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Santa Rita do Sapucaí - MG. O processo analisado se refere a vistoria de sites e a elaboração 

de um relatório com imagens e documentos, que contém as sustentações do ambiente. O estudo 

se baseia na análise do alto índice de reprovações, que gera a solicitação de retrabalho. Foi 

utilizado a metodologia DMAIC, que apresenta uma sequência típica de ferramentas gráficas, 

práticas e analíticas bem definidas para a resolução estruturada de problemas com foco em 

melhoria contínua, segundo Makoski et al (2021). 

2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar o processo de vistoria em sites da empresa Neomera. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Mapear o processo e identificar o gargalo; 

b) Identificar a causa raiz dos problemas; 

c) Contribuir com sugestões de melhorias; 

d) Reduzir o índice de reprovações de relatórios enviados para os clientes. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A empresa objeto de estudo, enfrentava dificuldades na gestão do processamento de dados e na 

comunicação entre pessoas que fazem parte de equipes de trabalho distintas no processo de 

elaboração de relatórios de vistorias em sites.  Este relatório é um documento que contém todas 

as informações sobre o estado atual dos equipamento dos sites dos clientes se encontram, é 

utilizado para checar a necessidade de trocas e manutenções. A dificuldade na troca de 

informações acarretava erros e retrabalhos que atrasavam os projetos. 

A taxa de reprovação dos relatórios da companhia era de 14%, número considerado alto, o que 

justificou a realização da pesquisa. O número elevado de reclamações gerava insatisfação do 

cliente e uma carga de excessiva de tarefas a serem cumpridas pelos colaboradores, que além 

de lidarem com a demanda plena de trabalho, ainda precisavam refazer os relatórios. A empresa 

definiu a meta de 10% de relatórios reprovados até o final do ano de 2022, porém não havia um 

método de qualidade efetivo aplicado. 



13 
 

 

4 OBJETO DE ESTUDO 

O estudo foi realizado na empresa Neomera Serious Network Intelligence, mostrada na Figura 

1 especializada em prestação de serviços, consultoria e desenvolvimento de soluções para as 

áreas de Telecom e Tecnologia da informação. A empresa iniciou suas atividades em 2004, na 

Incubadora Municipal de Empresas da cidade de Santa Rita do Sapucaí – MG, polo tecnológico 

conhecido com o vale da eletrônica Identificou a oportunidade de inserção no mercado de 

equipamentos eletrônicos, ao agregar vigilância remota via redes celulares de dados ao mercado 

de empresas com instalações remotas, principalmente o de telefonia celular. 

 

FIGURA 1  - Fachada da empresa Neomera 

FONE: Autores 

 

4.1 PROCESSO ESTUDADO 
 

O processo estudado foi o de produção de Technical Site Survey Report (TSSR), no qual são 

utilizados dados aleatórios para analisar o índice de defeitos encontrados em sites. A elaboração 

de um documento com qualidade e sem erros, possibilita futuras parcerias e clientes no 

mercado. Ato que auxilia a empresa no crescimento de receita e na ampliação do portfólio de 

serviços prestados. 

A produção do TSSR ocorre no setor de Engenharia, representado em azul na Figura 2. A equipe 
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de trabalho do setor é composta por team leaders, nominação atribuída aos líderes de equipe, e 

projetistas. Este setor recebe as orientações da gerência de documentação, que por sua vez, 

responde à diretoria, o setor de engenharia está incumbido de elaborar a documentação após a 

vistoria técnica. A vistoria é realizada por técnicos de campo, que fotografam o local e enviam 

fotos pré-solicitadas. Com as informações adquiridas por meio das fotografias, é possível 

começar a elaboração do documento técnico.  

 

FIGURA 2 - Organograma da empresa 

FONTE: Fornecido pela empresa 

 

O objetivo do TSSR é levantar todas as informações sobre o site desejado. O TSSR pode ser de 

MW (RFS Microwave) que é uma antena que utiliza sistemas de micro-ondas em todas as 

frequências entre 4 GHz e 15 GHz, necessita-se de uma torre similar com antena MW. Pode ser 

também de RF(Radiofrequence), que são correntes alternadas de alta frequência que passam 

pelos cabos condutores e que chegam até as antenas onde são convertidas em ondas 

eletromagnéticas (OEM) e irradiadas pelo ar. (TELECO, 2008)   

No relatório são listadas todas as informações pertinentes para a elaboração do documento, tais 

como: definição de espaço disponível para a instalação de novos equipamentos, carregamento 

da estrutura vertical, informações sobre energia AC/DC, layout do site, comprimento de cabos, 

informações sobre esteiramento existente, entre outros. Este documento é feito através de uma 

vistoria preliminar, na qual o técnico de campo responsável, se desloca até o local indicado pelo 
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site e coleta todas as informações. O padrão de relatório pode variar de acordo com cada cliente, 

suas solicitações e se o tipo é MW ou RF. 

Ao acessar Artia, um Software de Gestão de Projetos utilizado pela empresa, é verificado se há 

TSSR’s disponíveis para serem produzidos na aba “a fazer”. É selecionado o site desejado e 

arrastado para a aba “em produção”, com a finalidade de verificar qual é o cliente, a regional, a 

data estimada de entrega e os documentos necessários para a elaboração do relatório. Ainda no 

mesmo software coloca-se o responsável pelo site, e caso haja mais de uma pessoa, é adicionado 

o comentário que especifica o responsável por cada atividade. E, por último, é iniciada a 

atividade de elaboração para contagem do tempo de realização do documento.  

Na elaboração do documento, é necessário acessar o servidor da empresa, selecionar o cliente 

desejado, o tipo de TSSR, buscar pela vistoria do site a ser feito e copiar a pasta de vistoria para 

o computador. É realizada a análise das fotos da vistoria e verificam-se pendências, tanto nas 

fotografias quanto no próprio site em questão para coletar informações relevantes para 

confecção do documento. Caso haja pendências, é necessário enviar um e- mail com a 

solicitação para o responsável pela qualidade que possui contato direto com os técnicos de 

campo, para que comunique sobre os dados faltantes. 

Os modelos de relatórios são disponibilizados de acordo com cada site do cliente na plataforma, 

por isso é necessário realizar o download dos modelos de documentos, representados na Figura 

3. Após a finalização dos TSSR’s, é necessário fazer o upload de cada TSSR no site do cliente, 

por meio da mesma plataforma. Caso haja reprovação, é notificado na ferramenta que ele foi 

reprovado e a pessoa responsável irá verificar o comentário com os motivos das reprovações, 

de acordo com o modelo representado na Figura 4.  

 



16 
 

 

FIGURA 3 - Verificação da reprovação 

FONTE: Site (2022) 

 

FIGURA 4 - Verificação da reprovação 

FONTE: Site (2022) 
 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 PROCESSOS 
 

O conceito de processo pode ser apresentado como uma sucessão de ações sincronizadas que 

modificam as entradas dos provedores em saídas para os consumidores, valorizados pela 

proporção; um agrupamento de razões que produzem um ou mais impacto, uma ou várias ações 

que modificam um agrupamento nomeado de entrada e saída estimadas, o qual a companhia se 
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obriga a monitorar e calcular sua atuação (ROTONDARO,2011). A exemplificação de 

processos pode ser vista na figura 5. 

 

FIGURA 5  - Definição de Processo 

FONTE: Rotondaro (2011) 

 

Harrington, Davis e Weckler apud Villela (2000), demonstram que o desempenho laboral 

pode ser demonstrado através de um nível, conforme segue: 

Macroprocesso: é um mecanismo que inclui uma função extra no alicerce corporativo, e ssa 

aplicação reflete de modo importante no funcionamento da companhia. 

Processos: é a repetição de ações em sequência (interligadas) pertencente e óbvio que pegam 

um input com um provedor, agrega lhe valor e fazem um output para um cliente. 

Subprocessos: é a fase que, correlaciona de maneira óbvia com outro subprocesso, exerce uma 

ação própria em defesa ao macroprocesso e ajuda no seu foco. 

Atividades: são as ações ocorridas de no âmbito processual ou subprocessual. Na  maioria das 

vezes executadas por um elemento (indivíduo ou setor), para realizar uma solução individual. 

Elas compõem a maioria dos fluxogramas. 

Tarefa: É uma fase peculiar do labor, melhor refere-se, o sentido inferior do processo, que pode 

ser uma peça única e/ou subgrupo de uma ação. Está ligado na maioria das vezes, a como um 

objeto exerce uma função singular.  

 

5.2 GESTÃO DE PROCESSOS 
 

Conforme Paim et al. (2008) cita, a gerência por processos engloba o significado de alvo, 

privilégio e levantamento de processos negociais. Algumas tentativas iniciam a deliberação do 
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porvir, a condição almejada, em contrapartida outros conforme o fato, inspecionam inicialmente 

as etapas da condição atual. 

Dessa forma, o aprimoramento de processos é uma iniciativa fundamental para as companhias 

mostrarem as modificações que acontecem com frequência no seu local de desenvolvimento 

para manter-se proveitoso e competidor. 

Uma companhia, independentemente de sua classificação (pública, privada ou terceirizada), 

deve se atentar para a coordenação das funções. 

O modo de conduzir está intimamente relacionado a maneira como os fundos e as ações são 

planejados e como elas são coordenadas na rotina diária, de maneira que a companhia obtenha 

êxito no saber e possibilite progresso nas obras (PAIM et al, 2008). 

Conforme Maximiano (2009) cita, a gerência de processos procura conduzir as atribuições fixas 

da companhia como processos associados e não como uma seção separada. Através dessa 

gerência podem ser encontrados inúmeros atributos dos processos como o curso e o 

regulamento das ações, dados, aguardo e período da fase, equipe incluída, vínculo e submissão 

entre as partes envolvidas na execução do processo (GONÇALVES, 2000). O alinhamento dos 

processos, a redução do período de expectativa e o aperfeiçoamento do ritmo trabalhista são 

fortes indícios para conseguir um panorama sistêmico do labor (MAXIMIANO, 2009). 

Em razão do próspero e inclusivo processo nas companhias e o incessante temor em fazer parte 

e promover benfeitorias em suas ações, é cada vez mais necessário por parte das companhias e 

fundações que se adéquem para conduzir seus processos (PAIM et al.,2008). Quando se adota 

esse modelo de gerência em uma companhia, observa-se algumas vantagens: 

a) Obter um objetivo de evolução e melhoria institucional que se converta em benefícios 

concorrentes ou associativo para companhias confidenciais ou universal. 

b) Estabelecer de uma maneira compreensível a todos o objetivo do processo, mesmo que 

seja da maneira conduzida atualmente ou num futuro desejável para a companhia. 

c) Incentivar a condução coordenada das ações e insumos que tornam -se em bens e 

funções, feitos ou transportado pelos processos constantes. 
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5.3 LEAN SEIS SIGMA 

 

A metodologia Seis Sigmas tem como fundamento uma filosofia gerencial e extremamente 

quantitativa, que possui o intuito de expandir o desempenho e os lucros das companhias, através 

da melhoria dos atributos dos produtos e desenvolvimento, e dos altos e bons retornos dos 

clientes e usuários. Na qual há muitas ferramentas auxiliadoras na solução dos problemas, 

focados na constante melhora das ferramentas estatísticas que suprem o grau qualitativo Seis 

Sigmas (WERKEMA, 2012). 

O objetivo do Seis Sigma é reduzir ou restringir a variação no desempenho a ponto de seis 

desvios-padrão poderem ser encaixados dentro dos limites definidos pelas expectativas dos 

clientes. Esses limites são definidos como limite superior de especificação (LSE) e limite 

inferior de especificação (LIE) (FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2014). 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), o Seis Sigma visa mensurar e melhorar o 

desempenho operacional da empresa. Para isso, utiliza dados e análises estatísticas a fim de 

eliminar defeitos e promover a satisfação do cliente. 

De acordo com George (2004), o Seis Sigma possibilita o reconhecimento de oportunidades e 

a eliminação de defeitos apontados por clientes. Além disso, identifica a variação como um 

empecilho na entrega de um serviço de alta qualidade. Faz-se assim necessário tomar decisões 

com base em dados a fim de utilizá-los na aplicação de ferramentas da qualidade, das quais 

utilizam critérios rigorosos para encontrar uma solução eficaz. 

 

5.3.1 DMAIC 

De acordo com Soares et al. (2018), o ciclo DMAIC é um dos modelos do programa de 

qualidade Seis Sigmas, utilizado na criação de projetos de aperfeiçoamento em uma sucessão 

eficiente e coerente. Segundo Reis (2003), o processo é feito em 5 fases: 

A fase inicial é denominada Define (definir), onde se define o modo de análise e processamento 

críticos e objetivos que serão avaliadas de acordo com as demandas. O impasse é exposto de 
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maneira clara e direta, na qual se determina o objetivo por meio dos registros do impasse, 

regresso financeiro e resultado que este trará no sistema da corporação. De acordo com 

Werkema (2012), o registro do impasse é um dos focos nesta fase, pois consiste em apresentar 

acontecimentos e documentos auxiliadores na compreensão e valorização do impasse, como ele 

ocorre e quais prejuízos a corporação terá com isso. 

Na segunda fase, nomeada como Measure (medir), é a fase em que se faz a busca de 

informações e medição da desenvoltura do impasse que possibilita saber sua origem. Também 

são deliberadas as condições de início e fim, além de feito a busca e avaliação do impasse. De 

acordo com Werkema (2014), nesta fase o impasse é dividido em dois tipos: impasse menor e 

sub-impasse,  destaca-se então uma rápida solução. 

A terceira fase é a analyze (analisar), que se define e objetiva a causa de cada impasse 

localizado, faz-se a busca o que influencia de forma convicta. Segundo George (2004), por meio 

desta etapa é possível identificar fontes de atraso, desperdício e má qualidade, de acordo com 

os dados recolhidos na etapa anterior. 

A quarta fase é o Improve (melhorar), no qual o objetivo é eliminar as causas raízes e sugerir 

modos, pesquisa e criação de soluções para os impasses identificados. George (2004) conceitua 

que o objetivo desta etapa é realizar alterações no processo, que acarreta mudanças positivas. 

A quinta fase é Control (controlar), na qual é necessário manter o alcance da meta a largo 

período, com fiscalizações e as benfeitorias uniformizadas. George (2004) avalia que a última 

fase envolve comunicação e compromisso com as modificações que serão realizadas, pois é 

nessa fase que se fará mudanças efetivas.  

 

5.3.2 Diagrama Sipoc 

George (2004) define que o diagrama SIPOC é uma das ferramentas-chave da etapa Define para 

aplicações em serviços. Ainda objetiva que o diagrama é responsável por examinar o processo 

de serviço do início ao fim. Define as etapas processo como: 

Suppliers (fornecedores): entidades que oferecem aquilo que é trabalhado no processo da 

empresa; 
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a) Inputs (entrada): informações ou material fornecidos; 

b) Process (processo): os passos utilizados para transferir; 

c) Outputs (saída): informações, produto ou serviço enviados ao cliente; 

d) Costumers (clientes): clientes finais ou externos. 

Segundo a Werkema (2004), a ferramenta SIPOC é aplicada para obter uma visão geral do 

processo a ser estudado. Além disso, com a utilização desta ferramenta possibilita solucionar 

os conflitos de entendimento da equipe e principalmente descobrir com clareza os limites de 

processo. 

Segundo Rasis et. al. (2002), ressaltam que o diagrama SIPOC é fundamental para mostrar às 

pessoas uma visão macro ao começar um novo negócio. E para os negócios que já existem, ele 

apoia recuperar pessoas que estão desatualizadas devido as novas alterações no processo. 

 

5.3.3 Fluxograma 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) classificam o fluxograma como uma ferramenta que auxilia 

na identificação de possíveis pontos problemáticos, realizada por meio de uma representação 

visual do processo. Representa como uma sequência lógica de setas as etapas do processo. 

O fluxograma descreve a sequência do trabalho envolvido no processo, passo a passo, e 

os pontos em que as decisões são tomadas, representado na figura 6. É uma ferramenta de 

análise e de apresentação gráfica do método ou procedimento envolvido no processo. (LINS 

1993). 
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FIGURA 6  - Símbolos de atividades do fluxograma 

FONTE: Oliveira (2002, p. 267) (Adaptado) 
 

 

 

5.3.4 Mapa De Processos 

A esquematização de processos, exemplificam de maneira gráfica a relação entre as ações de 

um processo e seus itens, exibi-se as ações realizadas durante o processo, assim como o início 

e o fim. O mapa de processos mostra a razão do comportamento de uma companhia, torna-se 

explícito a compreensão dos processos negociais ou o que pode ajudar a decidir para melhorar 

os processos, de acordo com Carpinetti (2012). 

Rath e Strong (2001) afirmam que o mapa de processos é um método essencial para averiguar 

o saber dos incluídos no programa, e que também é uma excelente maneira de vislumbrar onde 

é provável expor os embaraços e verificar o verdadeiro sentido do projeto. Para que isso seja 

feito é importante fazer um brainstorm com todo o grupo, para poder ter o maior número de 

dicas e palpites. 

Segundo Werkema (2002), os mapas de processos são utilizados para provar o real saber sobre 

os processos e deve relatar: os marcos do processo: começo e encerramento; produto final (PF) 

e produtos em processos (PP); começo e encerramento: capital e itens/bens; medida de produto 

(Y)=produto finalizado; medida de produto em andamento (y)= produto anterior ao status de 

finalizado; medida de processo (X)= especificação de um processo que pode interferir no 
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desenvolvimento do produto. A categorização das medidas do processo pode ser definida como: 

medida do processo influenciável: condição que pode ser regulada em uma quantia pré-definida 

e inspecionada (C) e a medida de barulho: condição que não pode ser monitorada (R). Se a 

definição do processo sinaliza que há oscilação em uma medida vulnerável ou em uma medida 

de barulho, tem um peso maior na apresentação do item ou bem, aquela medida é apontada 

como uma medida crítica (*). 

 

FIGURA 7  - Modelo de Mapa de Processos 

FONTE: Werkema (2002) (adaptado) 

 

Assim, o mapa de processos facilitará a concretização da fase de estimação e colocação do 

processo, e deve ser revisado mais frequentemente. A figura 7, mostra o modelo de um mapa 

de processo. 

5.3.5 Gráfico De Pareto 

Segundo George (2004), o gráfico de Pareto é uma ferramenta de foco e priorização que faz 

parte da etapa Measure do DMAIC. O gráfico de Pareto classifica os problemas por sua 

frequência relativa em um gráfico de barras decrescente a fim de focar o problema que 

oferece o maior potencial de melhoria (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

De acordo com Kazmier (2007), similar ao histograma, o gráfico de Pareto apresenta as barras 

de frequência qualitativa. Pode apresentar frequências relativas, porcentagens. São utilizados 

no controle de processos para representar causas ou associadas à não conformidade ou 

variabilidade do processo, como demonstra o gráfico 1. O gráfico de Pareto permite a 

observação e correção de problemas, por parte de gerentes e trabalhadores. 
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GRÁFICO 1  - Exemplo de Gráfico de Pareto 

FONTE: Kazmier (2007) (Adaptado) 

 

5.3.6 Diagrama De Causa E Efeito 

Uma vez que um defeito, erro ou problema tenha sido identificado e isolado para estudo 

posterior, devemos começar a analisar as causas potenciais desse efeito indesejável. Em 

situações em que as causas não são óbvias (às vezes elas o são), o diagrama de causa e efeito é 

uma ferramenta formal frequentemente útil nos passos Analisar e Melhorar. 

(MONTGOMERY, 2009) 

De acordo com Corrêa (2012), o Ishikawa, também lembrado como o diagrama de razão e 

consequência, é um mecanismo comum de avaliação de dificuldade gerida por meio de um 

brainstorming. Parte da hipótese das falhas na companhia estão relacionadas com os 6M da 

rede lucrativa: mediação, materiais, mão de obra, máquinas, método e meio ambiente. Um 

diagrama de espinha de peixe pode ser usado para eliminar as causas de um problema por meio 

de um processo de discussão e consenso (GEORGE, 2004). 

5.3.7  Carta De Controle 

Cartas de controle ou Gráficos de Controle, de acordo com George (2004) é um modelo de 

gráfico usado pra definir qual categoria de alteração está incluída no objeto avaliado e pode ser 

usado também como acompanhamento de desenvolvimento. Verri (2012), apresenta a 
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informação que de que as cartas de controle podem ser aproveitadas com maestria onde as 

proporções de magnificência como extensão automática e força corrente, são feitas de épocas 

em épocas, mesmo que o tempo seja superior do que em fila de obras. Há as cartas do modelo 

C, U, P, NP, Xbarra-R, Xbarra-S, e continuam algumas classes como inconstante para 

subdivisão, oscilantes para informações únicas, de peculiaridade, etc. 

Slack (2009), diz ainda que, quanto mais perto os marcos estiverem do meio, elevada será a 

chance de explorar e encontrar uma forma de recompor um ato que , na realidade, está ileso de 

embaraço. 

5.3.8 Diagrama  de Dispersão 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), o diagrama de dispersão compara visualmente a 

relação entre duas variáveis. A relação é definida por uma linha de tendência, que identifica o 

ponto em que há uma forte correlação a fim de identificar a causa raiz do problema. É um 

gráfico útil para identificação de relações potenciais entre duas variáveis, muito úteis na 

modelagem de regressão (MONTGOMERY, 2009). 

Segundo Lins (1993), o diagrama de dispersão representa o formato ilustrado no gráfico 2. O 

diagrama também apresenta as seguintes possibilidades de relação: 

a) Inexistir: no caso, não será possível identificar qualquer tipo de comportamento 

típico no gráfico; 

b) Caracterizar-se como uma correlação linear — no gráfico, os pontos tenderão a se 

distribuir ao longo de uma reta; 

c) Caracterizar-se como uma correlação não linear — no gráfico, os pontos tenderão a 

se distribuir ao longo de uma curva, ou de várias curvas similares que se repetem 

periodicamente; 

d) Caracterizar outras distribuições, como, por exemplo, em agrupamentos bem 

delimitados. 
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GRÁFICO 2 - Exemplo de gráfico de dispersão 

FONTE: Lins (1993) (adaptado) 

 

5.3.9 5W2H 

Behr etc al (2008, p. 39) conceitua este instrumento como " um modo de estruturar uma 

informação de maneira segura e ordenada antes de aplicarmos uma resolução ao acordo". A 

definição refere-se a utilização de 7 palavras em inglês: What ( o que, qual), Where (onde), Who 

(quem), Why ( por que , para quê), When ( quando), How ( como) e How much (quanto custa). 

Este modelo é frequentemente usado devido a sua praticidade e rápido entendimento. 

O modelo 5W2H tem como foco direcionar as atividades a serem incorporadas no ambiente 

corporativo. Este modelo conta com aspecto regente, onde é colocado sob os grupos de melhoria 

no projeto e direcionamento de suas ações, procura-se detectar incumbências e atitudes 

estruturada para o devido desempenho das ações solicitadas (OLIVEIRA, 1996). 

Polacinski (2012), cita esse modelo como base para um projeto de execução de condutas pré 

determinadas, que tem o objetivo de serem avançados do modo mais compreensível que puder, 

além de trabalhar como um buscador dessas atribuições. Ordenar e responder as 7 perguntas é 

seu foco primordial. 

5.3.10 Análise De Modo E Efeitos De Falha 

O principal objetivo do Análise de modo e efeitos de falha (FMEA) é a antecipação dos modos 

de falhas conhecidos ou potenciais de um determinado sistema. Visa criar planos de ações 
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corretivas com intuito de mitigar ou eliminar os efeitos das falhas. A aplicação desta 

metodologia demanda tempo, dedicação e compromisso, portanto deve-se documentar um 

FMEA para sistemas de alta importância ou de criticidade alta (PEREIRA, 2011). 

a) O FMEA utiliza uma tabela que relaciona tipos de falha potenciais de um produto ou 

serviço em uma escala de 1 a 10, segundo George (2004). O autor aborda que os três 

critérios são: 

b) A probabilidade de que algo dê errado (avaliação um para pouco provável; avaliação 

dez para quase certa). 

c) A probabilidade de detecção de uma falha (avaliação um para muito provável; avaliação 

dez para pouco provável de ser detectada). 

d) A severidade de uma falha (avaliação um para pouco impacto; avaliação dez para 

impacto extremo, como danos pessoais ou elevada perda financeira). 

Segundo Siqueira (2005), quando adotada a FMEA deve ser criteriosamente atualizada, faz-se 

necessária a aplicação em toda a empresa, em equipamentos novos e, ou, após cada modificação 

em algum sistema operante, ou seja, todos os sistemas, subsistemas ligados ao processo. Em 

um modo pontual, cada interrupção da produção por falha, deve disparar um processo de 

análise. 

 

5.3.11 Procedimento Operacional Padrão 

De acordo com Werkema (2012) padronização é uma maneira de exemplificar o passo a passo 

para a execução de uma ação em uma atividade, para que a solução seja alcançada e garantida. 

O POP tem como propósito a qualidade, e ela é feita por indivíduos relacionados a este exercício 

(VIEIRA FILHO,2010). 

É de suma importância frisar que, grande parte da diversificação dos exercícios pode ser 

impossibilitada se as ações que a formam forem desempenhadas do mesmo modo, sem levar 

em conta quem a faz. Person Education (2011), diz que em uma companhia, padronização 

também pode ser chamada de confirmação, de que as etapas com o intuito de diminuir as falhas 

e manter a constância esperada, sejam de fato seguidas à risca. 
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O procedimento operacional padrão (POP), compõe as fases do movimento para incluir a 

padronização em uma ação escolhida. Werkema (2012), menciona que este arquivo produz-se 

na fase de definição da ação e também é realizado sua prova. 

Assim que o POP for aprovado, deve ser feito uma manutenção e um aprimoramento, sempre 

que houver necessidade ou oportunidade. 

De acordo com Bentes (2016), diversas companhias de distintos ramos, acreditam que a 

padronização em seus segmentos, é a melhor forma de assegurar os benefícios nas etapas e 

como resultado, a alta na qualidade de seus artigos e ofícios. 

Assim, padronização é o fundamento da eficácia do monitoramento da condição, indispensável 

para obter proveito em atributo, importe, crédito e honrar os vencimentos (CAMPOS,2014). Na 

tabela 1, há um modelo de POP.   

 

TABELA 1 - Modelo de procedimento operacional padrão 

 Procedimento Operacional                   

Padrão 

Data Rev. Número 

O que Tarefa (Preencher com o nome da tarefa) 

Onde Local (Local onde será executada a tarefa) 

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

Item de 

verificaçã

o 

Condições Necessárias (Condições que devem ser atendidas para que a tarefa  

possa ser executada) 

Item 

controle 

d

e 

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

FONTE: Werkema (2012) (adaptado) 

 

6 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia utilizada no presente trabalho é a estudo de caso. Kauark et al (2010), define o 

estudo de caso como o envolvimento e o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos 

de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

O estudo de caso é um modo de se investigar um fenômeno empírico que segue um conjunto 

de procedimentos pré-especificados e que pode ser utilizado, especialmente, com as seguintes 

finalidades (YIN, 2001, p.34-35): 

a) Explicar os vínculos causais em intervenções da vida real que são complexas demais 
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para as estratégias experimentais ou aquelas utilizadas em levantamentos; 

b) Descrever uma intervenção e o contexto da vida real em que ocorreu; 

c) Ilustrar determinados tópicos dentro de uma avaliação, às vezes de modo descritivo 

ou mesmo de uma perspectiva jornalística; 

d) Explorar situações nas quais a intervenção avaliada não apresenta um conjunto 

simples e claro de resultados. 

No entanto, o presente estudo foi realizado de forma quali-quantitativa e exploratória. 

Incumbiu-se de explorar o processo dentro da empresa, coletou-se dados de relatórios e 

indicadores qualitativos. Consecutivamente, foi realizada a análise das informações a fim de 

entender as variáveis de causa e efeito no processo estudado. 

7 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

No presente capítulo foi abordado a aplicação da metodologia DMAIC conforme citado 

ateriormente, na redução de reprovações dos relatórios. Inicialmente foi realizada a coleta de 

dados no setor de engenharia da empresa. A gerência autorizou o acesso a dashboards com 

informações acerca de classificações dos projetos de cada cliente e operadora que contém o 

número de revisões de reprovação realizadas. Com essas informações, a análise foi iniciada 

com a etapa define, no qual utilizou-se as ferramentas abordadas na metologia do estudo. 

Nessa primeira etapa, foi utilizada a ferramenta SIPOC para entender melhor o processo 

produção de relatório da empresa conforme a figura 8. 
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FIGURA 8 - Diagrama SIPOC do processo de elaboração do TSSR 
FONTE: Autores 

 

Além do diagrama SIPOC, foi utilizado o fluxograma para compreender melhor como funciona 

a troca de informações entre os setores da empresa, como mostra na figura 9. 
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FIGURA 9 - Fluxograma da empresa 

FONTE: Autores 

 

Após realização do fluxograma, foi mapeado o processo de transformação das informações a 

fim de compreender as variáveis que interferem nele e o que pode ser mensurado, representado 

na figura 10. 
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FIGURA 10  - Mapeamento de processo de elaboração do TSSR 

FONTE: Autores 

Na segunda etapa do DMAIC, measure, foi realizada a coleta de dados de dashboards da 

empresa no período de janeiro até agosto de 2022.  As informações coletadas foram de três 

clientes diferentes, que serão representados pelas letras X, Y e Z neste trabalho. Os dados 

necessários para fazer a estratificação por meio do gráfico de Pareto foram o total de relatórios 

entregues, aprovados e reprovados. Representados na tabela 2. 

 

TABELA 2 - Relatórios entregues, aprovados e reprovados 

Cliente Realizado Aprovado Reprovado 

X 1529 1110 419 

Y 817 669 148 

Z 1 1 0 

  2347 1780 567 

FONTE: Fornecido pela empresa 

De acordo com a tabela 2, foi elaborado o gráfico de Pareto, no gráfico 3, que demonstra o 

número e a porcentagem de reprovações por cliente.  
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GRÁFICO 3  - Índice de reprovações por cliente 
FONTE: Autores 

 

O gráfico 3 corresponde a estratificação dos dados de reprovações por cliente, foi possível 

perceber que o cliente X apresentou maior frequência, com 419 incidências, que representou 

73,9% do total.  

Em seguida, foram extraídos os dados de reprovações do cliente X com objetivo de identificar 

o número de rejeições por operadora. As operadoras serão ilustradas pelas letras C,T e V no 

presente estudo. Conforme a tabela 3. 

 

TABELA 3 - Reprovações do cliente X 

Cliente Operadora Realizado Aprovado Reprovado 

X C 391 165 229 

X T 578 471 107 

X V 560 470 90 
FONTE: Fornecido pela empresa 

Utilizou-se os dados da tabela 3, foi realizado o gráfico de Pareto a fim de apresentar o índice 

de reprovações do cliente X por operadora. 
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GRÁFICO 4  - Reprovações por operadora do cliente X 

FONTE: Autores 

 

No gráfico 4 percebe-se que a operadora C demonstra o maior número de reprovações com 229, 

que representou 53,8% do total. 

Através da análise dos gráficos de Pareto acima, constatou-se que a operadora C do cliente X 

exibiu os maiores índices de reprovação. A partir desses dados foi construída a tabela 4 que 

contém o número de revisões dos relatórios, onde o número “0”, na coluna “Revisões”, 

representa o primeiro envio de relatórios que não necessitaram de revisões, no caso, 165 

relatórios. O número “1” representa os relatórios que passaram por uma revisão, 163 relatórios. 

O número “2” representa os 55 relatórios que passaram por duas revisões. O número “3” 

significa os 8 relatórios que passaram por três revisões antes de de serem aprovados.   

 

TABELA 4  - Revisões da operadora C no cliente X 

Revisões Quantidade  

0 165 

1 163 

2 55 

3 8 

Total 391 

FONTE: Fornecido pela empresa 

 

Conforme a tabela 4, foi elaborado o gráfico de Pareto, na gráfico 5, que demonstra o número 



35 
 

de revisões no qual necessitou para solucionar a rejeição. 

 

GRÁFICO 5  - Revisões da operadora C no cliente X 

FONTE: Autores 
 

De acordo com o gráfico 5, a revisão 1 foi a que obteve maior número de relatórios, com 163, 

que representou 72,1% do total. 

A fim de compreender melhor os fatores que contribuíram para as rejeições dos relatórios, foi 

elaborada a tabela 5 com os dados de reprovações por Técnico de Campo do cliente X na 

operadora C.  

 
TABELA 5 - Reprovações por Técnico de Campo 

Técnico de Campo Realizado Reprovação 

V.C 59 22 

B.W 19 9 

L.C 52 27 

W.H 17 10 

D.H 41 25 

Y.F 84 52 

V.J.C 50 33 

L.G 53 37 

S.B 15 13 

A.R 1 1 
FONTE: Fornecido pela empresa 

 

Após construção da tabela, foi efetuado o gráfico 6 para evidenciar o técnico que mais enviou 
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fotos de vistoria que foram reprovadas. 

 

GRÁFICO 6  - Reprovações por Técnico de Campo 

FONTE: Autores 

 

Após a coletas de dados na tabela acima, foi elaborado o Pareto com o intuito de identificar 

qual técnico de campo possuía maior rejeição, através do gráfico foi concluído que o Técnico 

Y.F foi o responsável por 52 relatórios reprovados representado por 22,7% do todo. 

O mesmo tipo de análise foi realizado para os projetistas, porém com a quatificação do número 

de relatórios reprovados, conforme a tabela 6. 

 

TABELA 6  - Reprovações por Projetista 

Projetista Realizado Reprovação 

K.S 25 7 

D.G 88 35 

M.N 69 40 

M.L 20 12 

R.G 95 61 

A.P 16 11 

M.E 18 13 

PJ.G 56 46 

L.P 2 2 

L.V 2 2 

FONTE: Fornecido pela empresa 
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Em seguida foi elaborado o gráfico de Pareto, para identificar o projetista com maior número 

de relatórios rejeitados, conforme o gráfico 7. 

 

GRÁFICO 7  - Reprovações por Projetista 

FONTE: Autores 

 

O gráfico evidencia que o projetista R.G possui 61 relatórios reprovados que equivale 26,6% 

das reprovações. 

Em vista as rejeições da operadora C para o cliente X, foi construída a tabela 7 que mostra os 

principais motivos de reprovação desses relatórios.  

 

TABELA 7  - Principais motivos de reprovação de relatórios 

Motivos de reprovação Quantidade 

Digrama de RF 5 

Informações de RF 10 

Preenchimento de TSSR 10 

Documentos 15 

Fotos anexo MW 16 

Carregamento 24 

Fotos 26 

Estruturado 32 

Inventário 38 

Croqui- DWG 46 

FONTE : Fornecido pela empresa 
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Foi elaborado o gráfico de Pareto 8 com a finalidade de evidenciar a principal causa de 

reprovações de TSSR’s. 

 

GRÁFICO 8  - Principais motivos de reprovação de relatórios 

FONTE: Autores 

 

Analisou-se o gráfico 8 foi possível obter a informação de que o croqui DWG exibiu maior 

frequência de rejeições com 46, que representou 20,7% do total.  

Após realizar o gráfico 8, foi aplicado o diagrama de causa e efeito, figura 11, que proporciona 

a identificação de causas raízes do problema evidenciado anteriormente. 



39 
 

 

FIGURA 11  - Diagrama de causa e efeito de rejeições de relatórios da operadora C do cliente X 

FONTE: Autores 

 

Segundo o diagrama de Ishikawa representado na figura 11, o efeito dos problemas era o croqui 

DWG. As causas de “medições” que poderiam contribuir para o problema eram a falta de fotos 

e fotos de baixa qualidade. Elas são envidas pelos técnicos de campo para os projetista extraírem 

informações, porém a má qualidade torna difícil a leitura.  

No caso de “material”, a falta de trena do técnicos de campo prejudica a realização de medidas 

do local, que colaborava com a falta de informações. A câmera de baixa qualidade também é 

um fator que interfere diretamente na visualização de informações nas fotos.  

Já para o “pessoal” há falta de treinamento dos projetistas que fazem o croqui. Os técnicos de 

campo também podem estar desmotivados e, com isso, gera o descompromisso com a execução 

correta de todas as tarefas.  

O “ambiente” está diretamente ligado aos técnicos de campo que se expoem a interpérios 

durante as vistorias.  

Os “métodos” estão interligados com a falta de procedimento operacional padrão, que não 
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existe na montagem do croqui. Há também a mudança de escopo por parte do cliente, que 

interfere na elaboração do relatório. 

 No caso das “máquinas”, o software AutoCad consome muita memória do computador, que 

deixa com lentidão o que acarreta atraso da entrega de TSSR’s. O mouse também afeta na 

execução do croqui, pois é necessário que ele esteja em bom funcionamento para ter uma 

precisão. 

Na terceira etapa DMAIC, analyse, foi analisada a estabilidade do processo e as rejeições do 

cliente X na operadora C. As ferramentas utilizadas foram a Carta de Controle C e Gráfico de 

Dispersão. Foi feito o levantamento dos dados de reprovação durante o período de oito meses. 

Conforme a tabela 8. 

TABELA 8  - Relatório Reprovados 

Mês Soma Reprovados 

Jan 25 

Fev 34 

Mar 11 

Abr 0 

Mai 64 

Jun 83 

Jul 12 

Ago 0 
FONTE: Fornecido pela empresa 

Utilizou-se os dados de reprovações da tabela 8, foi produzida a Carta C dos relatórios 

reprovados durante o mesmo período. 
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GRÁFICO 9  - Carta C de de relatórios reprovados 

FONTE: Autores 

 

O gráfico 9 demonstrou que as reprovações estão instáveis, com média de 29 relatórios 

reprovados por mês. 

O gráfico de dispersão foi utilizado para verificar se havia correlação entres os técnicos de 

campo e projetistas utilizou-se a tabela 9, conforme o gráfico 10 conclui-se que não correlação 

entre ambos, os seus pontos estão bem dispersos. 

TABELA 9  - Técnico de Campo x Projetistas 

 

 

 

 

 

FONTE: Fornecido pela empresa 
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Técnico Total Projetista Total 

A. R 1 A.P 16 

B. W 19 D.G 88 

D.H 41 K. S 25 

L.C 52 L.P 2 

L.G 53 L.V 2 

S.B 15 M.E 18 

V.C 59 M.L 20 

V.J.C 50 M.N 69 

W.H 17 PJ.G 56 

Y.F 84 R.G 95 
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GRÁFICO 10  - Correlação de reprovações entre Projetistas e Técnicos de Campo 

FONTE: Autores 

 

Na quarta etapa do DMAIC, improve, foram aplicadas as ferramentas FMEA e 5W2H com 

intuito de melhorar o processo no projeto do cliente X na operadora C. Conforme o Diagrama 

de Causa e Efeito, foi elaborado a tabela do FMEA, apresentado na figura 12. 

 

FIGURA 12  - FMEA inicial do processo de elaboração do relatório de vistoria 

FONTE: Autores 
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Através do FMEA, da figura acima, foi evidenciado que o maior risco era a falta de foto com o 

índice de 700. Seguido por câmera de baixa qualidade, mudança de escopo, falta de POP e falta 

de treinamento. O plano de ação foi aplicado utilizou-se a ferramenta 5W2H, demonstrado na 

tabela 10. 

TABELA 10  - 5W2H do problema "falta de fotos" 

What O que Falta de fotos 

Who Quem Estagiário 

Where Onde Setor de Qualidade 

When Quando Imediato 

Why Por quê As fotos necessitam de inspeção 

How Como 
Realocar dois estagiários para verificar as fotos 

antes enviar para os projetistas 

How Much 
Quanto 

custa 
R$ 2.080,00 

 FONTE: Autores 

A sugestão de melhoria foi apresentada para os gerentes da Neomera no dia 21 de setembro 

pela integrante do grupo que trabalha na empresa. Foi uma sugestão bem recebida, pois os 

gestores reconheceram que o problema da falta de fotos compunha grande parte das 

reprovações, o que gerava um grande custo financeiro para empresa. 

O plano de ação começou  a ser  aplicado no dia  22 de setembro. A empresa alocou um 

estagiário e uma funcionária do setor de qualidade para verificar as fotos, pois as fotos são 

entregues diretamente a ela. O estagiário, por sua vez, ficou encarregado tanto da verificação 

de fotos quanto de outras tarefas que já realizava anteriormente. 

8   RESULTADOS 

Após seis semanas da aplicação da sugestão de melhoria, foram coletados os dados do total de 

relatórios reprovados durante nesse período. Conforme a tabela 11. 

TABELA 11  - Soma de relatórios reprovados 

Semanas Soma Reprovado 

Semana 1 0 

Semana 2 1 

Semana 3 8 

Semana 4 3 

Semana 5 8 

Semana 6 3 

Total 23 
FONTE: Fornecido pela empresa 
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Utilizou-se os dados da tabela 11, foi elaborada a Carta de Controle C, apresentado no gráfico 

11. 

 

GRÁFICO 11 - Análise dos Relatórios Reprovados após a Aplicação 

FONTE: Autores 

Realizou-se a  análise do gráfico 11, percebeu-se que o processo de reprovações foi estabilizado, 

pois os pontos estão dentro dos limites inferiores e superiores. Com a média de 4 relatórios 

reprovados por semana. 

Após analisar os resultados da aplicação da sugestão de melhoria, foram elaborados dois 

gráficos comparativos a fim de comprovar que a melhoria foi efetiva. A tabela 12  representa a 

quantidade reprovações no período analisado no presente trabalho, com a “Rev0” que 

apresentou a quantidade de reprovações na primeira entrega do relatório. 

TABELA 12  - Revisão dos Relatórios 

Revisões Quantidade 

Rev0 169 

Rev1 159 

Rev2 55 

Rev3 8 
FONTE: Fornecido pela empresa 

Utilizou-se os dados da tabela 12, foi elaborado o gráfico de setores 12 para visualizar a 

porcentagem de reprovações por entrega de uma forma visual. 
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GRÁFICO 12  - Análise dos Índices de Reprovação 

FONTE: Autores 

De acordo com o gráfico 12, analisou-se os dados do projeto do cliente X na operadora C, que 

apresentava o maior número de reprovações, observou-se o percentual de 57% de reprovações 

na primeira entrega. 

Foram coletados os dados de reprovação do período em que a sugestão de melhoria foi aplicada, 

representado na tabela 13. 

TABELA 13  - Revisões de Relatórios após a Aplicação 

Revisões Quantidade 

Rev0 53 

Rev1 21 

Rev2 2 
FONE: Fornecido pela empresa 

Foi produzido o gráfico de setores 13, com os dados de reprovações da tabela 13 para fazer a 

comparação entre o antes e depois da aplicação. 

43%

41%

14%
2%

Análise de Índice de Reprovação - Janeiro à Agosto 2022 

Rev0 Rev1 Rev2 Rev3
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GRÁFICO 13  - Análise dos Índices de Reprovação após a Aplicação 

FONTE: Autores 

Percebeu-se com análise do gráfico 13 que o índice de repovações diminuiu de 57% para 30%. 

Conforme dito inicialmente, a empresa propôs uma meta de 10% de reprovações por projeto na 

primeira entrega, visto que foi informado que o índice de reprovações era 14%. Porém, após 

giro do DMAIC, na etapa de análise foi constatado que a empresa apresentava um índice de 

57% de reprovações no projeto do cliente X na operadora C.  

De acordo com os resultados da aplicação de melhoria, visto que sua eficiência, o processo foi 

padronizado e utilizou-se a ferramenta do Procedimento Operacional Padrão (POP). 

TABELA 14  - Procedimento Operacional Padão Aplicado 

 Procedimento Operacional                   

Padrão 

Data: 

10/11/2022 

Rev. A Número: 0 

O que? 

(Tarefa) 

1) Verificar as fotos recebidas pelos técnicos de campo 

2) Organizar as fotos por pastas 

3) Solicitar fotos faltantes 

Onde? 

(Local) 

 Setor de Qualidade 

Quem? 

(Cargo) 

Responsável da Qualidade e Estagiário 

Item de 

verificaçã

o 

Condições Necessárias  

a) controle de entrada e saída de fotos de vistorias; 

b) verificar fotos de acordo com checklist; 

c) seguir o cronograma de entregas; 

Item 

controle 

(Resultad

o 

d

e 

 Uma tabela de controle que contém a o nome do técnico de campo responsável, 

nome dos sites, data de identificação de pendência, motivos de pendência, tempo 

de atraso, o reponsável pela inspeção de fotos e data de retirada da pendência. 

70%

27%

3%

Análise de Índice de Reprovação - 22 de setembro à 4 de 

novembro 2022 

Rev0 Rev1 Rev2
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Esperado) 
FONTE: Autores 

 

 

9   CONCLUSÃO  

A partir dos resultados encontrados no estudo de caso, chegou-se a conclusão que a aplicação 

da ferramenta DMAIC demonstrou ser eficaz no processo estudado. O início do estudo se deu 

por meio da coleta de dados, através dele foi mapeado o processo e identificado o gargalo no 

projeto do cliente X, na operadora C. 

Por meio da análise dos motivos de reprovação de relatórios, identificou-se a causa raiz do 

problema, a falta de fotos. Foi sugerido a realocação de dois estagiários incumbidos de fazer a 

verificação de fotos antes do envio para realização dos relatórios no setor de qualidade. 

A empresa adotou parcialmente a sugestão de melhoria, realocou-se um estagiário para o setor 

de qualidade que ficou responsável pela verificação das fotos e de outras funções que já 

realizava anteriormente. A responsável da qualidade também passou a verificar as fotos, em 

vez de apenas disponibilizar as fotos de vistorias, assim substituiu-se a necessidade de outro 

estagiário ser realocado. 

Inicialmente, a meta de redução de reprovações de relatórios era de 14% para 10%. Porém, 

quando foi feita a análise de reprovações, descobriu-se que no projeto no qual foi identificado 

o gargalo de 57% de reprovações. Com a aplicação da sugestão de melhoria, o índice de 

reprovações foi reduzido em 27%. Devido ao êxito da aplicação, foi implantado o Procedimento 

Operacional Padrão a fim de controlar o processo. 

Portanto, o resultado da aplicação do DMAIC foi positivo para empresa no aumento de 

aceitações de seus relatórios. O processo obteve uma otimização do tempo em seus projetos, o 

que agilizou a entrega dos relatórios de acordo com o cronograma. Além disso, a melhoria não 

exigiu custos extras para organização. Uma sugestão para trabalhos futuros, seria aprofundar a 

análise de outros motivos de reprovação por Croqui DWG apresentados no FMEA, como 

mudança de escopo e câmera de baixa qualidade que também apresentam risco para o processo. 

O estudo de caso realizado como trabalho de conclusão de curso, proporcinou uma experiência 

prática do funcionamento de um processo de prestação de serviço e como o Seis Sigma pôde 

ser aplicado na área de serviços. 
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KAZMIER, L. J. Estatistica aplicada à administração e economia. Porto Alegre (Rs): 

Bookman, 2007. 

LINS, B. F. E. Ferramentas básicas da qualidade. Ciência da Informação, [S. l.], v. 22, n. 2, 

1993. DOI: 10.18225/ci.inf.v22i2.502. Disponível em:https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/502. 

Acesso em: 26 maio. 2022. 

LUCCA, S.; MAURO, P. Desafios da Tecnologia 5G. Interface Tecnológica, Catanduva, v. 17, 

n. 1, p. 29-39, agosto, 2020. 

MAKOSKI, André et al. Implantação de um sistema error proofing baseado em DMAIC e FMEA 

utilizando sistema de visão. XV Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente - SBAI, 

Curitiba, v. 15, n. 1, p. 550-557, outubro, 2021. 



49 

 

MONTGOMERY, D. C. et al. Introdução ao controle estatístico da qualidade. [s.l.] Rio De 

Janeiro Gen Ltc, 2009. 

MAXIMIANO, A C. A. Introdução à administração. Ed. Compacta. 1ª Ed. 4ª Reimpr. – São 

Paulo: Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, D de P.R. de. Planejamento estratégico: Conceitos, metodologias, prática. 10 ed 

São Paulo: Atlas, 1996. 

OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

PAIM, R.; CARDOSO, V.; CAULLIRAUX, H.; CLEMENTE, R. Gestão de processos: pensar, 

agir e aprender. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

PEARSON, A. Gestão da Qualidade. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 

PEREIRA, M. J. Engenharia de manutenção: teoria e prática. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2011. 

POLACINSKI, E. Gestão da qualidade: Aplicação da ferramenta 5W2H como plano de ação 

para projeto de abertura de uma empresa. In: 3ª Semana Internacional das Engenharias da 

FAHOR. Anais.Horizontina, 2013. 

RASIS, Dana; GITLOW, Howard S.; POOVICH, Edward. Paper Organizars International: A 

Fictitious Six Sigma Green Belt Case Study.Quality Engineering. v. 15, n. 1, p. 127- 145, 

2002. 

RATH e STRONG. Six Sigma Pocket Guide, 2. ed. Lexington. 2001. 

ROTONDARO, R. G. et al. Seis sigma: estratégia gerencial para melhoria de processos, 

produtos e serviços. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

SEBRAE, Setor de serviços deve puxar crescimento da economia este ano. Ascom Sebrae, 

2019. 

SIQUEIRA, I. P. Manutenção centrada na confiabilidade: manual de implementação. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2005. 

SOARES, T. B. S.; SILVA, C. C. M.; MENDES, F.; PIXIOLINI, J.; CARSOSO R. Aplicação do 

DMAIC e técnica de modelagem para melhoria do processo de fabricação de sapata. In: 

Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 38., Maceió – AL, 2018. Disponível em: < 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_258_485_35494.pdf > Acesso em: 20 de Mai. 

2022. 

SLACK, N. et al. Administração da Produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

VIEIRA FILHO, Geraldo. Gestão da qualidade total: uma abordagem prática. 3. ed. 

Campinas, São Paulo: Alínea, 2010. 

VERRI, L. A. Gerenciamento pela Qualidade Total na Manutenção Industrial: Aplicação 

Prática. 1. Ed. Rio de Janeiro: Qualytimark, 2012. 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_258_485_35494.pdf


50 

 

WERKEMA, Maria C. C. Criando a Cultura Seis Sigma. Rio de Janeiro: Werkema, Volume 1, 

2002. 

WERKEMA, Cristina. Criando a cultura Seis Sigma. Nova Lima: Werkema, 2004. 

WERKEMA, CRISTINA. Lean Seis Sigma: Introdução às ferramentas do lean manufacturing 

– 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

WERKEMA, Cristina. Criando a Cultura Lean Seis Sigma. 3º Edição Rio de Janeiro: Werkema, 

2012. 

WERKEMA, Cristina. Ferramentas Estatísticas Básicas do Lean Seis Sigma Integradas ao 

PDCA e DMAIC. Belo Horizonte: Werkema, 2014. 

YIN, R. K. Estudo de Caso: Planejamento e métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

 

 

 

 


	c015f2ae-d30a-44ab-a790-a9075e7bbfc7.pdf
	a8714e3edf6ef52f6a4ec5e1cb259be36dac8b6f774ccec9f777d445b8e9a571.pdf
	a8714e3edf6ef52f6a4ec5e1cb259be36dac8b6f774ccec9f777d445b8e9a571.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 OBJETIVO
	2.1 OBJETIVO GERAL

	Estudar o processo de vistoria em sites da empresa Neomera.
	2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	3 JUSTIFICATIVA
	4 OBJETO DE ESTUDO
	4.1 PROCESSO ESTUDADO

	5 REFERENCIAL TEÓRICO
	5.1 PROCESSOS
	5.2 GESTÃO DE PROCESSOS
	5.3 LEAN SEIS SIGMA

	5.3.1 DMAIC
	5.3.2 Diagrama Sipoc
	5.3.3 Fluxograma
	5.3.4 Mapa De Processos
	5.3.5 Gráfico De Pareto
	5.3.6 Diagrama De Causa E Efeito
	Uma vez que um defeito, erro ou problema tenha sido identificado e isolado para estudo posterior, devemos começar a analisar as causas potenciais desse efeito indesejável. Em situações em que as causas não são óbvias (às vezes elas o são), o diagrama ...
	5.3.7  Carta De Controle
	Cartas de controle ou Gráficos de Controle, de acordo com George (2004) é um modelo de gráfico usado pra definir qual categoria de alteração está incluída no objeto avaliado e pode ser usado também como acompanhamento de desenvolvimento. Verri (2012),...
	Slack (2009), diz ainda que, quanto mais perto os marcos estiverem do meio, elevada será a chance de explorar e encontrar uma forma de recompor um ato que , na realidade, está ileso de embaraço.
	5.3.8 Diagrama  de Dispersão
	5.3.9 5W2H
	5.3.10 Análise De Modo E Efeitos De Falha
	5.3.11 Procedimento Operacional Padrão
	6 METODOLOGIA DE PESQUISA
	7 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
	8   RESULTADOS
	9   CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS



