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RESUMO

As  organizações  frequentemente  buscam  novas  maneiras  de  se  manter  competitivas  no
mercado,  seja  por  meio  de  investimentos  em tecnologia  ou mudanças  de comportamento
focando em uma produção mais enxuta. Com esse objetivo, através dos anos, as empresas
foram evoluindo e se adaptando a novas maneiras de trabalho. Sendo assim, através da busca
por inovação, seguindo a filosofia de produzir mais com menos, nasceu o conceito do Lean
Manufacturing, podendo  ser  classificado  como  um sistema  ou  metodologia,  sendo  nesse
contexto as terminologias análogas. O Lean Manufacturing foi criado pela empresa Toyota, e
através  do  livro  “A Máquina  que  mudou  o  Mundo”,  e  ficou  mundialmente  conhecido  e
utilizado por empresas de todos os ramos com objetivo de otimizar os processos produtivos
através de ferramentas de melhorias. Em face disso, este estudo tem como objetivo estudar e
implantar essas ferramentas em uma empresa do ramo papeleiro, com intuito de identificar e
eliminar gargalos, otimizando o fluxo produtivo. Neste sentido, o estudo se caracteriza como
uma pesquisa aplicada, realizada de forma prática e com abordagem quantitativa de método
experimental.  Ao  decorrer  do  trabalho  foi  utilizado  o  modelo  do  CESM  (composição,
ambiente, estrutura e mecanismo) buscando entender o processo produtivo como um sistema,
tornando mais fácil sua análise e compreensão. Como resultado, conclui-se que através das
implantações das ferramentas do Lean Manufacturing e análises críticas realizadas na fábrica
papeleira,  essa  metodologia  atende  ao  seu  propósito,  otimizando  o  processo  produtivo,
trazendo melhorias para a empresa e comprovando ser útil a utilização desta metodologia.

Palavras Chaves: Lean Manufacturing. Produção. Otimização. Processos. Indústria.



DOS SANTOS, C. R. Adoption of Lean Manufacturing tools: a case study in reducing

rework and waste in a paper company. 2021. 71p.  Dissertation (Master in Administrativo)

– Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Guarapuava, 2018.

ABSTRACT

Organizations are often exploring for new approaches to remain competitive in the market,
whether  through  investments  in  technology  or  behavioral  changes  focusing  on  leaner
production. With this objective, over the years, companies have evolved and adapted to new
work  methods.  Thus,  through  the  search  for  innovation,  following  the  philosophy  of
producing  more  with  less,  the  concept  of  Lean  Manufacturing  was  born,  which  can  be
classified as a system or methodology, being in this context analogous terminologies. Lean
Manufacturing was created by the Toyota company, and through the book “The machine that
changed the world” became known worldwide and used by companies  of all  branches  to
optimize production processes through improvement tools. Then, this study aims to study and
implement  these  tools  in  a  paper  industry  company,  intending  to  identify  and  eliminate
bottlenecks,  and  optimize  the  production.  In  this  sense,  the  study  is  characterized  as  an
applied  research,  carried  out  in  a  practical  way  and  with  a  quantitative  approach  of  an
experimental  method.  During  the  work,  the  CESM  model  (composition,  environment,
structure,  and mechanism) was used, aiming to know the production process as a system,
making its analysis and understanding easier. As a result, it was concluded that through the
implementation  of  Lean  Manufacturing  tools  and  critical  analyzes,  this  methodology
encountered  the  proposed  objective,  optimizing  the  production  process,  possibility
improvements to the company and proving to be useful tool in the industry.

Key words: Lean Manufacturing. Manufacturing. Optimization. Process. Industry.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados:  (I) a contextualização da pesquisa, demonstrando a

sua importância;  (II) a justificativa que remete ao problema da pesquisa; (III) os problemas

encontrados a que se refere a implementação do sistema; (IV) os objetivos geral e específicos,

cujo alcance culmina na resposta do problema da pesquisa; (V) a contextualização do trabalho

quanto a linha de pesquisa inovação do Programa de Pós-Graduação em Administração; e

(VI) a estrutura proposta para a elaboração da dissertação.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A história da produção teve início com artigos processados artesanalmente. Logo, a

produção se tornava  mais  morosa,  pois  não  havia máquinas.  Além disso,  a  produção era

dependente de mão de obra especializada e confecção manual, o que gerava artefatos que não

apresentavam padronização e qualidade confiável (DENNIS, 2008). 

No início do século XIX ocorreu a Revolução Industrial, substituindo a mão de obra

humana por máquinas a vapor.  A referida revolução ocorreu primeiramente na Inglaterra,

originalmente,  com o emprego  de  máquinas  na  indústria  têxtil  (DATHEIN,  2003).  Já  no

século XX, a produção em massa foi impulsionada por Henry Ford, ao idealizar a linha de

montagem e a produção padronizada no setor automotivo.  Cabe ressaltar  que, atualmente,

esse  estilo  de  produção  ainda  é  aderente  a  muitas  plantas  fabris  (RODRIGUES, 2014),

ensejando  a  otimização  do  uso  de  recursos  e  tecnologias  e  a  inovação  da  gestão

organizacional frente a um mercado global extremamente concorrente. Neste sentido, Porter

(1992,  p.22)  pontua  que  “a  estratégia  de  uma  unidade  empresarial  é  o  caminho  para  a

vantagem competitiva que determinará o seu desempenho”. 

Em face do contexto anteriormente exposto, as empresas buscam novos meios para se

manterem competitivas, necessitando inovar constantemente seus produtos ou processos. De

acordo com Drucker (1987), a empresa que age de maneira empreendedora é aquela que está

aberta às mudanças, inovando, atualizando-se frente às demandas do mercado e aprendendo a

administrar  de  forma  empreendedora.  Assim,  um  conceito  que  tem  se  destacado  nas

organizações é  o  sistema  Lean Manufacturing  (Produção Enxuta),  criado pelo  engenheiro

executivo da Toyota Taiichi Ohno no final da Segunda Guerra Mundial (OHNO, 1997). 



Historicamente,  o  Lean  Manufacturing  ficou  mundialmente  conhecido  após  a

publicação do livro “A Máquina que Mudou o Mundo” de Womack, Jones e Roos (2004). O

livro consiste nos estudos realizados pelo MIT (Massachussets Institute of Technology) e no

IMVP (International  Motor Veichle  Program).  Resumidamente,  a  referida obra  aborda as

ferramentas e técnicas utilizadas pela montadora automobilística Toyota, as quais podem ser

empregadas para reduzir os custos de produção e otimizar processos. De forma geral, tem-se

no Lean Manufacturing um importante agente de atividades que agregam valor na concepção

do cliente, com a ótica da eliminação de desperdícios e da racionalização do uso de recursos,

garantindo a qualidade do produto e agregando ganhos à empresa. Dada a possibilidade de

generalização na adoção de suas ferramentas nos mais variados ambientes fabris (GODINHO

FILHO;  BARCO,  2016),  as  organizações  que  adotam  o  Lean  Manufacturing têm  suas

atividades mais bem planejadas, reduzindo os custos e alavancando os lucros (DIAS, 2011).

Segundo Werkema (2006, p.15), o  Lean Manufacturing é  “uma iniciativa que busca

eliminar desperdícios, isto é, excluir o que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade

à  empresa”.  Corroborando,  na  perspectiva  de  Womack,  Jones  e  Roos  (2004),  o  Lean

Manufacturing otimiza  os  processos  de  produção  em  massa.  Segundo  os  autores,  ao  se

implementar  as  ferramentas  do  Lean  Manufacturing,  reduz-se  o  impacto  de  fatores

indesejáveis na fabricação de bens, consequentemente, realiza-se uma produção com maior

qualidade.  Assim,  evitando  tarefas  desnecessárias,  a  ideia  básica  de  sustentação  do  Lean

Manufacturing é  produzir  apenas  o  necessário,  no  momento  necessário  e  na  quantidade

requerida  (OHNO,  1997).  Consequentemente,  a  empresa  aproveita  seus  ativos  com mais

eficiência  e  produtividade.  Dito  isso,  pode-se  afirmar  que  o  Lean  Manufacturing é  um

conjunto de ferramentas com o propósito de enxugar processos fabris, ao subtrair da linha de

produção tudo aquilo que não atribui valor para o cliente final.

Outra  vantagem  atrelada  ao  Lean  Manufacturing é  a  padronização.  Com  suas

ferramentas,  o  Lean Manufacturing possibilita  a  padronização  ao  minimizar  as  fontes  de

variabilidade de processos, fazendo com que os produtos sejam fabricados com alto padrão de

qualidade. Ressalta-se que a padronização facilita o controle e a estabilidade dos processos

para que diferentes  colaboradores  possam realizar  suas tarefas  sem variação de resultados

(ALBERTIN e PONTES, 2016). 

Ainda tecendo assertivas sobre sistemas de melhorias em processos produtivos, outra

importante  metodologia  que  pode  ser  usado  concomitantemente  ao  sistema  Lean

Manufacturing é CESM (Composição, Ambiente, Estrutura e Mecanismos). (BUNGE, 2003).



 Composição: relacionado as partes dos elementos que compõem o sistema;

 Ambiente:  representa  o  conjunto  de  elementos  externos  ao  sistema  que  o

influenciam ou são influenciados por algum componente;

 Estrutura: compõe às relações que os elementos internos do sistema mantêm entre

si (endo estrutura) e às relações estabelecidas entre os elementos internos com os

elementos externos do sistema (exo estrutura); e

 Mecanismo: representa os processos que ocorrem em um sistema e que fazem o

sistema apresentar  um comportamento  particular  ou emergente,  todavia  não é  a

relação em seus componentes isoladamente.

Esse  modelo  foi  criado pelo físico e  filósofo Mário  Bunge (BUNGE, 2003),  cujo

estudo é uma das raízes da Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1977). Através do

CESM é possível dividir o processo produtivo em partes, facilitando o estudo e a análise de

diversos fenômenos, como os processos produtivos ou organizacionais nas empresas. 

Como o processo produtivo papeleiro é um cenário composto por diversos fatores

como pessoas, máquinas, equipamentos entre outras coisas, a CESM poderá servir como um

norte  no  momento  de  dividir  as  etapas  e  implantar  as  ferramentas  do  sistema  Lean

Manucturing.  Pois  mesmo  permitindo  estudar  suas  etapas  isoladamente,  não  há  partes

isoladas, tudo está interligado formado um todo (BUNGE, 2000).

Neste estudo, a CESM é aplicada em uma indústria do ramo papeleiro tendo como

objetivo compreender os pontos de desperdícios e otimizar do processo produtivo em estudo.

1.2 JUSTIFICATIVA

Atualmente, uma preocupação das empresas é o custo dos serviços e produtos que não

atendem os padrões especificados de qualidade e que reentram na linha de produção para

serem  retrabalhados.  Conforme  Nogueira  (2003),  um  “re”  é  qualquer  coisa  que  se  faça

repetidas vezes indefinidamente. O referido autor complementa que o “re” mais comum é o

retrabalho, que significa somente a correção de um erro. Ademais, ele destaca o fato de que,

para qualquer forma de remoção de desperdício, deve-se analisar sua relação custo-benefício

para  assegurar  que os  esforços  do retrabalho sejam minimizados,  de modo a ainda gerar

resultados positivos.



Segundo Davenport (1994), a abordagem de processo de atividades implica em uma

ênfase relativamente forte sobre a melhoria da forma pela qual o trabalho é feito. Através de

melhorias, obtém-se impactos positivos referentes aos custos, qualidade, tempo e ganhos em

competitividade.  Neste sentido,  o  brainstorming,  o  Just  in  Time,  o  VSM (Mapa de Fluxo

Valor), o CEP (Controle Estatístico de Processo), as Sete Perdas e o  ciclo PDCA (Planejar,

Fazer, Checar e Agir) configuram-se como ferramentas  implantadas,  testadas e aprovadas

para  melhorar  os  resultados,  sendo  sugestão  de  adoção  para  as  empresas  que  buscam a

melhoria contínua. 

Um exemplo prático é a empresa japonesa Toyota Motors. Ela se tornou um caso de

sucesso,  ostentando  o  pioneirismo  no  desenvolvimento  e  aplicação  do  sistema  Lean

Manufacturing e de muitas ferramentas de otimização de processos. Em 2011, uma de suas

unidades da referida empresa passou por um grande desafio devido ao desastre do tsunami no

Japão.  Na  ocasião,  o  fenômeno  climático  destruiu  parte  de  seu  estoque  e  trouxe  muitos

prejuízos, afetando até outras unidades pela falta de peças e atraso de logística. Mesmo assim,

ao se inspirar nas ferramentas do Lean Manufecturing, a empresa conseguiu se reerguer em

pouco mais de um ano, podendo competir com suas principais concorrentes (TÚLIO, 2012).

Para Endler (2016), a metodologia do  Lean Manufacturing é classificada como uma

estratégia  de  negócios.  E  por  isso,  a  metodologia  pode ser  aplicada  em diversas  áreas  e

segmentos como a linha automotiva,  área hospitalar,  administrativa,  produtos ou serviços.

Essa  perspectiva  fundamenta  presente  trabalho,  ao  analisar  a  adoção  da  metodologia  e

ferramentas  do  Lean  Manufacturing no  processo  de  produção  de  uma  empresa  do  ramo

papeleiro.

Este projeto tem como locus uma indústria que produz artigos fabricados com polpa

moldada (bandejas para ovos para granjeiros nacionais). A empresa está localizada na região

centro-sul do Paraná, sendo uma das poucas especializada na produção desse tipo de papel. 

Por ser uma empresa com a linha de produção com rotinas, máquinas e mão de obra

diversificadas,  é  comum  a  ocorrência  de  falhas  e  gargalos  que  prejudicam  o  processo

produtivo e a qualidade do produto. É a partir deste contexto que as ferramentas do  Lean

Manufacturing se  inserem  para  explicitar  não  conformidades  e  apontar  possíveis

oportunidades de melhoria.

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA

Administrar melhor o tempo, a mão de obra, os ativos e as máquinas é um desafio para



as organizações. Em face disso, as empresas podem reconfigurar suas linhas de produção e

processos para alcançar resultados melhores e eliminar desperdícios e custos desnecessários

(OHNO, 1997). Porém, alcançar a melhor performance, maximizando a produção e eliminando

os custos desnecessários, é uma atividade complexa que requer organização e planejamento. Em

face disso, este projeto insere-se no contexto da redução do retrabalho e das perdas na linha de

produção de uma empresa do ramo papeleiro.  Em suma, busca-se responder à questão de

pesquisa: Como otimizar o processo de produção em uma empresa do ramo papeleiro?

1.4 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é analisar a adoção da metodologia e ferramentas do

Lean Manufacturing para a otimização do processo de produção de uma empresa do ramo

papeleiro.

Como objetivos específicos, são traçados:

a) evidenciar o processo produtivo em investigação mediante o CESM; e

b) apropriar-se de conhecimento do Lean Manufacturing  e aplicar algumas de suas

ferramentas; e

c) analisar alguns pontos de perdas de produção e oportunidades de melhoria.

1.5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO QUANTO A LINHA DE PESQUISA 

INOVAÇÃO DO PPGADM

Este  trabalho  se  propõe a  analisar  a  linha  de  produção de  uma empresa  do  ramo

papeleiro, identificando seus desperdícios e pontos de melhorias no processo fabril através da

Metodologia  Lean  Manufacturing.  Também  utiliza  o  sistemismo  de  Bunge  (CESM  -

acrônimo de  Composition,  Environment,  Structure,  Mecanism,  ou Composição,  Ambiente,

Estrutura  e  Mecanismo)  para  decomposição  e  compreensão  do  processo  produtivo  em

investigação.

Desta  forma,  estudo  decorrente  desta  dissertação  pode  incorrer  em  intervenções

inovadoras  no  processo  fabril  análise  quanto  à  redução  de  desperdícios  numa  linha  de

produção  que  transforma  a  polpa  de  papel  em  produtos  moldados,  especificamente,  em

bandejas de ovos para os produtores granjeiros do país. 



1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este documento é dividido em sete capítulos, como segue:

1. Introdução.  Apresenta  as  motivações  e  ideias  que  norteiam  e  delimitam  a

proposta de dissertação, com a problemática e os objetivos geral e específicos,

para os quais essa pesquisa se propõem. 

2. Referencial Teórico. Descreve os conceitos fundamentais da pesquisa, apontando

as  bases  teóricas  de  Lean  Manufacturing (suas  metodologias  e  técnicas)  e

desenvolvimento e particularidades da fábrica papeleira. 

3. Procedimento  Metodológico.  Detalha  a  abordagem  metodológica  utilizada,

demonstrando como pesquisa será executada.

4. Processo  Produtivo  segundo  o  Modelo  CESM.  Aponta  como  o  processo

produtivo  e  a  implantação  dos  grupos  de  melhoria  contínua  é  configurada  na

empresa em investigação.

5. Implantação das Ferramentas do Lean Manufacturing. Disserta sobre a forma

de utilização das ferramentas do Lean Manufacturing no ambiente de produção.

6. Resultados. Apresenta e discute os resultados obtidos;

7. Considerações  Finais:  expõe  a  conclusão  do  trabalho,  limitações  e  trabalhos

futuros.

8.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este  trabalho  é  circunscrito  à  realidade  da  implementação  da  metodologia  Lean

Manufacturing e suas ferramentas em empresas. Neste sentido, aponta-se como inspiração os

textos: A máquina que mudou o mundo, de James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos

(2004), O sistema Toyota de produção além da produção em larga escala, de Taiichi Ohno

(1997), A mentalidade enxuta das empresas, de James P. Womack e Daniel T. Jones (1998),

Lean Seis  Sigma -  Introdução às  ferramentas  do Lean Manufacturing,  de  Maria  Cristina

Catarino Werkema (2006),  Lean manufacturing: redução de desperdícios e a padronização

do processo, de Daiane Maciel Rezende, Jessica Freitas da Silva, Sheila Marcela Miranda e

Anderson Barros  (2013),  Entendendo,  aprendendo  e  desenvolvendo  sistema de  produção

Lean Manufacturing, de Marcus Vinicius Rodrigues (2014), Gerenciamento de projetos lean;

utilização otimização de recursos garante sucesso na gestão de projetos, de Luciana Cristina

Pedrão (2014) e Aplicação dos conceitos de lean manufacturing para melhoria do processo

de produção em uma empresa de eletrodomésticos:  um estudo de caso,  de Tayana Ortix

Lopes e Claudio Dantas Frota (2015).

2.1 LEAN MANUFACTURING

A autora  Werkema  (2006,  p.15)  define  o  Lean Manufacturing (em tradução  livre

Produção Enxuta) como, “uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, excluir o que

não tem valor para o cliente e imprimir velocidade à empresa”. Originalmente, o termo Lean

Manufacturing é cunhado a partir  do livro  A máquina que mudou o mundo,  que teve sua

primeira edição publicada em 1990. Na referida obra, os autores pontuam: 

“A  resposta  é  que  a  fábrica  genuinamente  enxuta  possui  duas  características
organizacionais  fundamentais:  transfere  o máximo de tarefas  e  responsabilidades
para os trabalhadores que realmente agregam valor ao carro, e possui um sistema de
detecção de defeitos que rapidamente relaciona cada problema, uma vez descoberto,
a sua derradeira causa.” (WOMACK; JONES; ROOS, 2004, p. 85).

Como metodologia, o  Lean Manufacturing é originária na companhia Toyota, ela é,

ainda hoje, adotada por empresas das mais diversas atividades em mundo todo. O sistema é

composto por diversas ferramentas utilizadas para melhorias de processos e redução de falhas

e sua implementação possibilita um novo enfoque nos recursos, sendo aqueles resultantes de

atividades  que  acrescentem  valor  e  as  que  não  cumprem  esse  papel,  são  consideradas
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desperdícios (PEDRÃO, 2014; RODRIGUES, 2014). Desta forma, através do emprego das

ferramentas disponíveis no Lean é possível enxugar o processo produtivo, eliminando assim o

máximo  de  desperdícios  e,  consequentemente,  agregar  valor  e  gerar  lucros  para  a

organização.

Seguindo o mesmo raciocínio, o autor  Ohno  (1997, p.20), afirma que o conceito de

produção  enxuta  pode  ser  definido  como “a  eliminação  de  desperdícios  e  elementos

desnecessários  afim de  reduzir  custos,  a  ideia  básica  é  produzir  apenas  o  necessário,  no

momento necessário e  na  quantidade requerida”.  Por outro lado, a adoção da metodologia

descrita no sistema Lean exige que as empresas adiram à padronização, assim:

“Na  maioria  das  organizações,  seja elas  pequenas  ou  médias,  grande  parte  dos
processos são padronizados, mesmo assim os  trabalhadores executam tarefas onde
cada um faz de seu modo, ou  seja,  um executando de  maneira diferente  do  outro.
Com isso, surge a necessidade de se montar um sistema de padronização resolvendo
esta questão de diferença de trabalho”. Rezende et al (2013, p.11).

No entanto,  para que o conceito do sistema do  Lean Manufacturing seja  realmente

realizado  de  maneira  eficaz  dentro  da  empresa,  é  preciso  compreender  como funciona  a

produção enxuta, pois:

“o  pensamento enxuto precisa  ir  além da empresa e olhar  o todo: o conjunto de
atividades  envolvidos  na  criação  e  na  fabricação  de  um  produto  específico,  da
concepção  à  sua  disponibilidade  [...],  da  venda  inicial  a  entrega,  passando  pelo
registro do pedido e pela programação da produção, e da matéria-prima produzida
distante, [...], até as mãos do cliente”. Womack & Jones (1998, p.10).

Desse modo, uma das maiores vantagens da Lean Manufacturing é o fato de poder ser

implantado em qualquer empresa e se transformar em um grande mecanismo de inovação

mesmo durante períodos de instabilidade. Sendo assim, a metodologia age principalmente nos

desperdícios,  possibilitando  um  processo  produtivo  sofisticado.  Para  tal,  a  atenção  aos

detalhes e ao fluxo produtivo é algo imprescindível, pois elimina qualquer atividade que não

traga valor ao produto final. 

Na  Figura  1  é  possível  observar  a  diferença  entre  o  sistema  convencional  ou

tradicional e o sistema seguindo a metodologia Lean Manufacturing.
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Figura 1 - Sistema Tradicional versus Sistema Lean Manufacturing.
Fonte: O Autor (2021).

No sistema tradicional o processo está voltado para produção em massa, focando na

velocidade  e  na  simplificação  de  tarefas  afim  de  gerar  estoques.  Já  o  sistema  Lean

Manufaturing abrange uma visão mais ampla do processo, exercendo maior flexibilidade e

focando na redução de custos. 

Shingo (1996) referência que a essência do sistema da Toyota operar é a perseguição e

eliminação de toda e qualquer perda, sendo essa meta conhecida como princípio do não custo.

Ademais, sobre redução de desperdícios, são elencadas as sete grandes perdas de produção,

sendo  elas:  desperdícios  de  superprodução,  desperdícios  de  tempo  disponível  (espera),

desperdícios em transporte, desperdícios do processamento em si,  desperdícios de estoque

disponível,  desperdícios  de  movimento  e  desperdícios  de  produzir  artigos  defeituosos

(OHNO, 1997), como apresentado na Figura 2.

As eliminações destes desperdícios melhoram o desempenho do processo de produção,

otimizando o tempo de espera, transporte e movimentação, contribuindo para a redução de

falhas e da mão de obra desnecessária, além de evitar estoques desnecessários e perdas de

produtividade. Sendo assim, entende-se que os desperdícios geram custos e ocupam tempo

desnecessário, justificando a eliminação dos mesmos (BASTOS, 2012).

A  partir  do  exposto,  nos  próximos  itens  serão  apresentadas  as  ferramentas

constituintes da metodologia Lean Manufacturing e suas contribuições para o sistema.
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Figura 2 - Os 7 desperdícios do descritos pela metodologia Lean Manufacturing.
Fonte: Banco de dados five.org (2021).

2.1.1 Melhoria Contínua  

De acordo com Falconi (1998, p.03) “A única razão pela qual você trabalha é porque

alguém precisa do resultado do seu trabalho”. É a partir de tal ideia que a Melhoria Contínua

surgiu,  buscando através  de conceitos  o melhoramento  em todas  as etapas  do processo e

treinar a equipe para desenvolver um trabalho mais aperfeiçoado.

A Melhoria Contínua é definida por Bessant et al. (1994) como um processo de várias

alternativas, de ideias sempre inovadoras, que sempre buscam o melhoramento da empresa.

Como todo o processo é construído de várias tarefas, é através de pequenas mudanças que

grandes resultados podem ser alcançados, buscando sempre aperfeiçoar o procedimento, ao

passo que pequenas falhas são encontradas. Segundo Shiba (1997) a Melhoria Contínua pode

ser dividida em três tipos: controle de processo, melhoria reativa e melhoria proativa.

Shiba (1997, p.02) ressalta que “devem-se priorizar apenas aquelas melhorias que são

cruciais  ao futuro de  uma empresa  (por  exemplo,  aquelas  que aumentam a satisfação do

cliente)  e proporcionam um maior  retorno financeiro”. Ainda sobre o tema,  Shiba (1997)

explica que melhoria reativa é aquela melhoria que dá reação a um problema já existente
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utilizando  métodos  para  resolução  do  problema  e  ferramentas  como  o  MASP,  as  sete

ferramentas  estatísticas  do  programa  (diagrama  de  Pareto,  diagrama  de  Ishikawa,

estratificação, lista de verificação, gráficos de controle, histogramas e diagrama de dispersão).

Seu processo de identificação de um problema é dividido em etapas e orientações. 

A definição de ponto fraco é a diferença entre a situação atual e a meta a ser atingida.

Essa etapa consiste em eliminar a diferença, resultando em melhoria. Um dos pontos mais

importantes dessa fase é a motivação dos funcionários, em todos os níveis, estimulando-os a

encontrar problemas, caso contrário a operação será um fracasso. Assim, a exploração dos

problemas, dos defeitos, erros, espera, desperdícios e acidentes são meios para direcionar a

atenção em um tema ligado à satisfação do cliente.

 A melhoria proativa é a melhoria que trata das situações nas quais a empresa já tomou

uma decisão sobre o que fazer, entretanto, não compreendendo ao certo qual caminho tomar

para dar andamento para melhoria do projeto.

Sendo assim segundo Jorgensen  et al. (2006) explica que a melhoria Contínua pode

ser  definida  como  um  processo  planejado,  organizado  e  sistêmico  de  caráter  contínuo,

incremental e de abrangência da companhia visando melhorar o desempenho da organização.

Em relação ao conceito anterior, é analisado que essa questão persiste em manter as ideias do

processo, deixando o mesmo como está, desempenhando apenas o conceito de planejamento e

da organização. Diferentemente do que reflete Bessant  et al. (1994), para Jorgensen  et al.

(2006) a Melhoria Contínua é uma forma de inovação incremental, enquanto os anteriores

encaram inovação incremental como sendo o meio para atingir a Melhoria Contínua.

Outro tópico referente a Melhoria Contínua é a formação dos grupos, qual Falconi

(1998), argumenta ser que uma das melhores formas de organizar uma equipe para melhor

gerenciamento do projeto é dividi-las em grupos de cumbuca, ou seja, grupos específicos para

cada área. Assim, são divididos os assuntos, promovendo maior facilidade de serem tratados e

cada grupo compreende ao certo o que fazer e quais decisões tomar.

Desta forma, a Melhoria Contínua é uma importante ferramenta para ajudar a trazer

resultados positivos para a empresa, pois possibilita o melhorando os processos produtivos, e,

portanto, sua aplicação é de grande valia neste trabalho. Porém, para que haja melhoria dentro

desses grupos, é fundamental a participação dos envolvidos nas tarefas, elencando problemas

e dificuldades do dia a dia e suas possíveis soluções. Nesse sentido, uma ferramenta chamada

de brainstorming (integrante do processo de Melhoria Contínua) pode ser aplicada.

2.1.2 Brainstorming
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Brainstorming é uma técnica de geração de ideias. Na língua inglesa, o termo brain

significa cérebro, enquanto storming significa tempestade. A tradução, na língua portuguesa,

seria  uma  “explosão  de  ideias”  (MINICUCCI,  2001).  Essa  técnica  está  associada  a

criatividade e é geralmente utilizada com objetivo de resolução de problemas ou otimização

de  processos.  O  método  foi  criado  em  1939,  por  Alex  Osborn,  o  qual  define  o  termo

brainstorming como o ato de “usar o cérebro para tumultuar um problema” (OSBORN 1987,

p.73).

O  objetivo  de  Minicucci  (2001),  permite  a  análise  do  brainstorming como  uma

ferramenta que consiste em coletar o máximo de ideias de um suposto assunto, sem nenhum

tipo de pressão ou cobrança, possibilitando que ideias e propostas de melhorias para resolver

os problemas propostos  sejam obtidas  através  dos  participantes.  Na sequência,  através  da

coleta  de informações  a serem avaliadas,  as sugestões que melhor  se encaixarem com os

resultados  favoráveis  serão  discutidas.  Desta  forma,  os  participantes  se  sentem  mais

confortáveis em expor suas propostas através de um agradável diálogo.

Buscando objetivar a teoria de Minicucci, para iniciar um brainstorming é necessário

definir as pessoas que irão participar da ferramenta, sendo o grupo atuante preferencialmente

composto  de  pessoas  que  participem  de  livre  e  espontânea  vontade  para  que,  desde  o

surgimento da ideia, o grupo esteja propenso a ter sua exposição de ideia de um trabalho sem

pressão  do  meio.  Também,  é  mais  adequado  que  essas  pessoas  entendam  um pouco  do

processo  ou  do assunto  que  será  tratado,  para  assim poderem ter  maiores  informações  e

estarem mais embasadas sobre qual ação opinar. Ou seja, para o autor é indispensável que o

brainstorming já tenha um foco e um objetivo predefinido, pois permitirá que a ferramenta

tenha  maior  eficiência.  Além  disso,  é  pontuado  que  o  grupo  possua  um  responsável,

garantindo a ordem do diálogo (ROLDAN, 2009).

Depois de formado o grupo, o moderador que for conduzir a reunião deve deixar bem

claro o propósito da mesma, apontando porque está sendo feita e quais resultados espera-se

obter.  Essa  técnica  deve  ser  pré-estabelecida  e  não  estruturada,  para  que  sejam claro  os

objetivos da reunião, mas sem muitas cobranças. Assim, a reunião ficará mais descontraída,

permitindo que cada participante proponha sua ideia  e dialogue sobre ela  com os demais

participante.  Vale  salientar  que  compete  ao  moderador  avaliar  se  a  ideia  proposta  será

encaminhada a diante ou não.

Ainda  segundo  Roldan  (2009,  p.56)  “De  maneira  mais  sistemática,  o  processo

brainstorming é a interação verbal das pessoas (sendo a interação por escrito,  o processo
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passa a se chamar brainwriting)”. Nesse conceito, um participante irá elencar sua ideia e ela

será criticada pelos outros participantes (ambas as interações realizadas por escrita, ocorrendo

de modo silencioso). A partir disso, novas sugestões para a resolução do problema podem

surgir,  sendo que,  após  o esgotamento  das sugestões  ou ao se ter  chegado a um número

satisfatório de ideias, o processo é interrompido e as sugestões são colhidas e colocadas em

ordem para em seguida ser agrupadas e avaliadas uma a uma, permitindo avaliar quais são as

mais viáveis.

Já o autor HIKAGE (2000) aponta as qualidades do brainstorming como:

 “A crescente propagação do conceito do brainstorming (e outras ferramentas) pelas
empresas  que  obtiveram  êxito  no  alcance  de  suas  metas,  bem  como  pela
recomendação  por  órgãos  oficiais  especializados  em  gestão  e  premiação  da
qualidade,  têm levado  inúmeras  empresas  a  buscar  este  conceito  para  conhecer,
analisar  sua  aplicabilidade  e  obter  competitividade  dentro  do  seu  cenário  de
atuação”. (HIKAGE, 2000. p. 3).

Através do trecho é possível observar a importância que o brainstorming possui dentro

das  organizações,  pois  é  uma ferramenta  que  auxilia  no alcance  das  metas,  esclarecendo

dúvidas e organizando ideias, trazendo à tona o que toda empresa tem de mais valioso, o

património  humano.  Ou seja,  o  conhecimento  humano,  capaz  de alavancar  a  empresa  no

mercado, tornando a organização mais competitiva e inovadora.

É com essa mesma linha de pensamento, que Carvalho (1999), aponta o conhecimento

como  uma  matéria-prima,  vital  para  que  qualquer  empresa  ou  organização  mantenha-se

atuante  mercado.  Nessa  perspectiva,  o  brainstorming tem uma importância  muito  grande

dentro das empresas e está progressivamente presente nas organizações, pois ele traz o que o

funcionário  pode  oferecer  de  melhor:  o  seu  conhecimento.  Ademais,  considerando  que

geralmente as pessoas que trabalham no processo são as que mais entendem dele, quando se

possibilita a colaboração dos envolvidos no processo produtivo, permite-se que eles se sintam

confortáveis em expor suas opiniões, aumentando significativamente as chances de resolução

do(s) problema(s). Sendo assim, o brainstorming não está relacionado apenas com executivos

ou a linha estratégica da empresa,  mas sim a todos os indivíduos que estejam ligados de

alguma forma ao processo. 

Além disso, o  compartilhamento  de informações  nas reuniões  é  obrigatório,  sendo

importante destacar que além de ser muito útil para resolução de problemas e melhorias de

processo,  o  brainstorming também  é  um  meio  motivacional  de  compartilhamento  de

conhecimento, conforme mostra a Figura 3 (EISENHARDT, 1999).
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Pela Figura 3 é possível observar os fatores que interferem no compartilhamento de

conhecimento, quais são: a natureza do conhecimento; a motivação para compartilhar e as

oportunidades para compartilhar. Elas se inter-relacionam dentro da cultura do ambiente de

trabalho,  e  a  interação  desses  quatros  fatores  impulsionam  o  compartilhamento  do

conhecimento.   

Figura 3 – Etapas de compartilhamento do conhecimento, segundo técnica brainstorming.
Fonte: O Autor (2021).

A abordagem do diálogo do conhecimento entre os indivíduos no local de trabalho

permite  o  compartilhamento  de  oportunidades  e  motivações.  Sendo  assim,  no  presente

trabalho o brainstorming será implantado dentro dos grupos de Melhoria Contínua, servindo

para que os indivíduos que fazem parte do processo produtivo possam pautar suas opiniões e

sugestões, a partir de seu ponto de vista, o que permitirá uma melhoria efetiva do sistema

produtivo. 

2.1.3 Kaizen

Segundo Imai (1994, p. 3), a filosofia do Kaizen “é simples e direta: kaizen  significa

melhoramento.  Mais  ainda,  Kaizen significa  contínuo  melhoramento  envolvendo  a  todos

inclusive gerentes e funcionários”. Referindo-se a essa ideia que se vislumbra essa filosofia

como uma mudança que envolve todas as pessoas do processo e que ela irá intervir em toda a



29

empresa,  pois  sua  mudança  é  continua,  onde  sempre  um  seguimento  nos  trabalhos  já

propostos.

Por  sua  vez,  Oaklan  (apud  CHIAVENATO,  2003)  descreve  Kaizen  como  uma

Melhoria  Contínua que envolve cada funcionário,  só que as mudanças  se dão por partes,

apresentando  resultados  e  melhoramentos  ao  longo  do  tempo,  pois  a  os  funcionários  se

mantem mais  aperfeiçoados  continuamente,  conhecendo e  se  adaptando  melhor  com essa

filosofia.

Segundo Ferreira (2009), Kaizen é muito amplo, sendo possível trabalhar em conjunto

com muitas  outras  ferramentas,  como o  Círculo  de  Controle  de  Qualidade  (CCQ),  CEP,

Controle  da  Qualidade  Total  (TQC),  sendo  essas  todas  as  ferramentas  para  melhoria  de

processo.  No entanto,  essas  ferramentas  somente  serão utilizadas  depois  de  encontrado  o

problema.  Para isso,  os funcionários precisam ter a conhecimento do que é a filosofia de

Kaizen. Sendo assim, ela pode ser bem aplicada e incrementada, trazendo vários resultados

positivos, e após aprovada a melhoria, a mesma deve ser padronizada, possibilitando que mais

resultados favoráveis sejam provenientes de sua implementação. 

Ferreira (2009), ainda explica que Kaizen possui diversas maneiras de organização,

contudo é mais voltada para o aspecto essencial da companhia, sendo esse o grupo de pessoas

responsáveis por introduzir  várias ferramentas  objetivando uma varredura na empresa que

possa encontrar  problemas,  analisá-los  e  propor  ações  de resultados  para  que possam ser

tratados.  Por  isso  o  Kaizen  demanda  a  participação  de  todos,  pois  será  voltado  para  o

processo, do qual depende de muitas pessoas e de seus esforços e envolvimento para que se

possa chegar a um resultado satisfatório, e, assim poder ser dada continuidade nas mudanças.

Como Kaizen é uma ferramenta para melhoria de processos, ela é indispensável no

presente  trabalho,  pois  para  que seja  possível  a  realização dessas  melhorias,  é  necessário

controlar o processo produtivo, tendo controle sobre sua variação, e uma ferramenta oportuna

para esta atividade é o CEP.

2.1.4 Controle estatístico de processo (CEP)

Dentre as ferramentas usadas no sistema Lean Manufacturing, o controle estatístico de

processo é indispensável, porque é através dessa ferramenta que se torna possível mapear todo

o processo e o levantando dados estatísticos para tomadas de decisão. O controle estatístico de

processo é uma ferramenta com base e conceitos em estatística,  usado com o objetivo de

comparar resultados com um padrão já existente, encontrando e eliminando variações e assim
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tornar  o  processo  estável  (WERKEMA,  2006).  Para  auxiliar  no  levantamento  de  dados

estatísticos, é importante manter o uso de outras ferramentas como o diagrama de Ishikawa e

gráficos de controle.

2.1.5 Diagrama de Ishikawa

O diagrama de Ishikawa, também é conhecido como diagrama de causa e efeito, ou até

mesmo diagrama de espinha de peixe é um desenho criado pelo japonês Kaoru Ishikawa. Esse

desenho tem o formato de uma espinha de um peixe, justificando uma de suas nomenclaturas.

Tal diagrama objetiva a resolução de um problema ou para um efeito (PILZ, 2011). 

O problema ou o efeito deve ser colocado no final da estrutura, após traçada uma linha

reta. Em seguida, são traçadas linhas no sentido vertical,  sendo elas um pouco inclinadas.

Nessas  linhas,  são inseridas  as  supostas causas  do problema.  Por último,  é  preciso traçar

sublinhas,  afim  de  poder  ser  feita  uma  ramificação  e  colocar  as  supostas  resoluções  do

problema,  também podendo,  se  necessário,  adicionar  sub-ramificações  nas  ramificações  e

assim por diante (FIGUEIREDO E WANKE, 2000). A Figura 4 apresenta o diagrama de

Ishikawa tratado como um efeito, onde suas colunas são divididas em categorias e causas.

Figura 4 - Aspecto Esquemático do Diagrama de Ishikawa.
Fonte: O Autor (2021).

Segundo  Barreto  e  Lopes  (2005)  para  um  melhor  resultado,  convém  dividir  e

subdividir  o  processo em ramificações,  visto  que o  diagrama tenderá  a  permanecer  mais

organizado e será mais facilmente avaliado ou visualizado os problemas existentes, pois as

ramificações sinalizam a possibilidade de mais soluções para o problema. Nesse sentido as
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categorias  podem  ser  divididas  entre  medição,  métodos,  mão  de  obra,  máquinas,  meio

ambiente e materiais, descritas da seguinte forma:

Medição: relacionado a forma como é mensurado os dados ou como são levantadas

as informações;

Métodos: como é realizado o trabalho ou configurado os parâmetros de processo;

Mão de Obra: A mão de obra estar totalmente interligadas ao problema principal,

pois podem ter  dificuldades,  como a falta  de treinamento  ou inexperiência  para

realizar as tarefas;

Máquinas: outro tópico que pode estar ligado ao tempo de máquina parada são as

condições  do  maquinário,  como  equipamentos  danificados  ou  a  realização  de

muitas manutenções corretivas;

Meio Ambiente: relacionado com as condições do ambiente, bem como ao local e

ao clima,  além de condições  estruturais,  pois as máquinas  paradas  podem estar

atreladas às quedas de energia constante; e

Materiais: a problemática está envolvida com a matéria prima, ou seja, aquilo que é

preciso para produzir, sendo que no presente caso a má qualidade da matéria prima

pode estar interferindo na produção.

Quanto mais subdividido o processo, mais facilmente as correções referentes aos 

problemas serão aplicadas.

Para Martini (2009, p.04), “é importante sempre lembrar que o diagrama de Ishikawa

pode ser empregado para a investigação de um efeito negativo, e corrigi-lo, ou bem como o de

um efeito positivo”. Assim, quando se estuda um problema são encontrados muitos outros

problemas menores, iniciando-se uma longa pesquisa até chegar ao resultado proposto que é a

resolução da causa raiz.

Barretos e Lopes (2005) explicam que ao identificar o problema na empresa, o mesmo

deve ser avaliado e sua causa deve ser encontrada, salientando que a problemática pode estar

ligada a diversos fatores. Em seguida, é preciso avaliar todas as soluções possíveis para que

essa causa possa ser tratada. Após, são verificados os principais fatores que contribuíram para

efetivar  a  resolução  do  problema,  e  na  sequência  se  inicia  um  novo  processo,  que  é  a

implantação desses fatores para garantir que o problema não persista ou volte. 

A  partir  da  padronização  estabelecida,  é  preciso  identificar  quais  os  pontos  de

controles  devem ser avaliados e quais medidas  e ações devem ser tomadas para que essa

padronização seja eficiente e que novos procedimentos possam ser estabelecidos.
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2.1.6 Gráficos de controle

Os  gráficos  de  controle  são  elementos  visuais  para  o  monitoramento  do  controle

estatístico de processo. Através deles se torna mais fácil a compreensão do processo estudado.

Esses gráficos possuem faixas estatísticas denominadas através de padrões estabelecidos, e

conforme forem alimentados se torna possível detectar alguma anomalia ou se o processo está

ou não sob controle (SAMOHYL, 2009).

A Figura 5 apresenta um gráfico de controle que evidencia as variações dentro do

processo produtivo e seus limites estabelecidos. Existem dois tipos de gráficos de controle:

gráficos de variáveis e gráficos de atributos (WERKEMA, 2006). Gráficos de variáveis são

utilizáveis quando as medidas de verificação podem ser analisadas por unidades quantitativas

de  medidas,  enquanto  gráficos  de  atributos  são  utilizáveis  quando  as  características  não

podem ser medidas numericamente, mas podem ser representadas por ausência ou presença

de um atributo conforme ou não conforme.

A partir  das  ferramentas  apresentadas  sobre  o  controle  estatístico  do  processo,  as

mesmas  serão  utilizadas  no  presente  trabalho  para  que  seja  realizado  o  mapeamento  do

processo de produção, permitindo a identificação de falhas ou pontos de melhorias.

Figura 5 – Representação genérica de gráfico de controle.
Fonte: O Autor (2021).

2.1.7 Ciclo planejar, fazer, checar e agir (PDCA)

O ciclo PDCA foi criado nos anos 20 por Walter A. Shewarth e no ano de 1950 passou

a ser conhecido como o ciclo de Deming, em tributo à William E. Deming, um respeitado
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profissional da área da qualidade que publicou e aplicou o método. O PDCA é mais uma

definição para os estudiosos do processo de planejar (PALADINI, 2008).

Para Marshall Júnior  et al.  (2006), o ciclo PDCA é uma ferramenta utilizada com o

objetivo de planejar uma ação, dando ao processo um ciclo e baseando-se em uma Melhoria

Contínua. Por isso é fundamental que a prática seja consecutiva. 

Sua  técnica  consiste  em  fechar  um  ciclo  de  quatro  etapas,  sendo  elas  planejar,

executar, verificar e agir, conforme é apresentado na Figura 6. Para Sokovié et al. (2009) e

Marshall Júnior  et al.  (2006), o ciclo PDCA é dividido em quatro fases que são planejar,

executar, verificar e agir:

1ª Fase - Plan (planejamento): Na fase é executado o planejamento, onde consiste em

definir os objetivos a serem traçados;

2ª Fase – Do (execução): Nessa etapa tem o propósito de executar, fazer acontecer;

3ª Fase –  Check (averiguação): Tem por objetivo checar e averiguar os resultados

baseando-se nas metas estabelecidas e nos resultados almejados;

4ª  Fase –  Act (ação):  Esta  última etapa proporciona buscar  e avaliar  as causas e

problemas encontrados com propósitos de resolvê-los e alcançar as metas definidas,

estabelecendo planos de ação, verificação e padronização.

Figura 6 - Ciclo planejar, fazer, checar e agir (PDCA).
Fonte: O Autor (2021).

Como o presente trabalho foi realizado em uma empresa do ramo papeleiro, o ciclo
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PDCA foi bastante útil, visto que o processo de produção contínua é uma das características

desse tipo de indústria, apresentando várias etapas no sistema produtivo (apresentados nos

itens a seguir). 

2.2 PROCESSO PRODUTIVO DO PAPEL

O local de aplicação do presente trabalho foi uma empresa que fabrica bandejas para

ovos, sendo esse um produto derivado da indústria papeleira. Para que sejam fabricados esses

produtos é necessário, além da mão de obra, maquinários e equipamentos. É nesse processo

produtivo  que  foi  implantada  as  ferramentas  do  sistema  Lean  Manufacuring,  buscando

otimizar a produção e solucionar possíveis gargalos, impactando no aumento de fabricação e

garantindo  a  qualidade  dos  produtos  acabados,  além  de  objetivar  o  melhoramento  do

ambiente de trabalho aos funcionários.

O processo produtivo para fabricação dos produtos de polpa moldada tipo bandeja

para ovos é extenso e complexo. A matéria prima pode ser todo tipo de papel reciclado, como

o  papelão,  jornal,  revistas  etc.  O  material  precisa  passar  por  várias  etapas,  desde  a

desagregação  do material  até  a  formação  do produto  acabado.  A idealização  do produto

acabado está apresentada na Figura 7.

Figura 7 - Ilustração da bandeja para ovos proveniente de indústria papeleira.
Fonte: sanovo.com.br (2021).

Desta forma é possível dividir o processo produtivo em quatro principais etapas, quais

serão:  a  desagregação  do  material;  a  formação  do  produto  (em formato  de  bandejas);  a

secagem; e por último, a paletização do produto acabado, conforme apresentado na Figura 8.
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Figura 8 - Processo de Produção de bandeja de ovos.
Fonte: Adaptado de Didode (2017).

O processo produtivo se inicia pela desagregação da matéria prima, qual é realizado

por um equipamento de alta rotação, chamado de hidrapulper (água e polpa). O equipamento

opera no formato de um liquidificador, onde através de suas hélices e água, ele transforma

qualquer tipo de material fibroso, como o papel, em uma polpa líquida.

A segunda etapa do processo é a formação do produto em formato de bandeja. Nessa

etapa, a polpa de papel irá passar por moldes hidráulicos, onde através das bombas de vácuo

será  sugada  a  água,  permanecendo  apenas  as  bandejas  em formato  sólido.  Essa  fase  do

processo é a mais dependente de máquinas, bombas e equipamentos mecânicos.

A terceira fase é a secagem do produto, qual será transportado através de esteiras por

um secador  de  biomassa,  sendo que  esse  equipamento  opera  como um forno,  ao  qual  é

alimentado com madeira e através da alta temperatura é evaporado a água do produto.

A  quarta  e  última  etapa  do  processo  é  a  paletização  do  material  acabado  para

expedição.  Depois  do  produto  pronto,  eles  são  empacotados  manualmente,  colocados  em

paletes de madeiras e estocados. Nesta fase também é realizado as inspeções pelo controle de

qualidade, e depois disso o produto está pronto para ser transportado. 

O fluxograma do processo produtivo é apresentado na Figura 9.
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Figura 9 - Fluxograma do processo produtivo do papel.
Fonte: O Autor (2021).

Sendo:

 Classificação da Matéria Prima: está relacionado com a matéria prima utilizada

como base para formação do produto acabado, onde o material é todo tipo de papel

passível de reciclagem, como papelão, revistas, jornais etc. O produto chega até a

empresa  através  de  aparas,  ou seja,  grandes  fardos  que podem chegar  até  duas

toneladas. Esse material chega até a empresa e depois é separado, classificado e

empilhado com objetivo de utilizar menos espaço (Figura 10a);

 Desagregação  da Matéria  Prima: a  desagregação  das  aparas  é  realizada  com

objetivo de transformar o papel em polpa, um material de substância líquida. Essa é

uma fase fundamental para a realização das próximas etapas. Sua desagregação é

realizada através de um equipamento chamado hidrapulper. Tal equipamento está

representado na Figura 10b e tem formato de um liquidificador gigante. Através de seus

rotores, ele bate o papel e a água em alta rotação, até se transformar em polpa, onde depois

é armazenado em tanques;

 Formação do Produto: nesta fase é realizado a formação do produto, ou seja, das

bandejas.  Ela  é  realizada  através  de  máquinas  e  equipamentos,  que  tem  como

objetivo de transformar a polpa moldada em formato de bandejas através de moldes

específicos. Quando a polpa chega até os moldes, é sugada toda a água por meio de

vácuo de alta pressão deixando o produto no formato desejado (Figura 10c);

 Secagem do Produto: depois de realizada a etapa 3, que é a formação do produto

em formato  de  bandejas,  os  artigos  ainda se encontram úmidos,  devido a  água
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residual existente neles. Para eliminação dessa água é necessário efetuar o processo

de  secagem,  ao  qual  é  realizado  através  de  estufas  que  são  alimentadas  por

biomassa, um derivado da madeira. A figura 10d ilustra como são essas estufas; e

 Embalagem e Expedição: a última fase deste processo produtivo é a embalagem e

expedição.  Após  realizada  a  etapa  de  secagem,  o  produto  está  pronto  para  ser

embalado  e  expedido.  Essa  fase  é  realizada  através  da  mão  de  obra  humana.

Conforme as bandejas saem de dentro da estufa, elas são enfardadas e embaladas e,

então, organizadas em paletes. A partir desse momento, o produto está pronto para

ser expedidas aos clientes.

A Figura 10 apresenta uma visão macro do processo, podendo ser avaliado como um

todo e classificado por etapas. 

Figura 10 - Visão macro do processo de produção de embalagens moldadas para ovos, sendo (a) material
bruto recebido, (b) equipamento hidrapulper utilizado para moagem do produto, (c) extrusora para

moldagem do produto e (d) câmara de secagem do material formado.
Fontes: https://www.colim.com.br/coleta-papel;

https://www.hergen.com.br/produtos/preparacao-de-massa/hidrapulpers/;
http://www.forest-pack.com/content.php?AC=about&VID=129;

https://sites.google.com/site/portaldocomercioevendas/pintura-industrial/estufa-para-secagem-de-papel (2021).

Levando em consideração que o processo é longo e complexo, o ideal é desmembrá-lo

em partes, tornando mais fácil sua análise e compreensão. Para resolver esta situação uma

solução oferecida é a Teoria Geral dos Sistemas.

2.3 TEORIA GERAL DOS SISTEMAS

A Teoria  Geral  dos  Sistemas apresenta-se como uma maneira  de  estudar  sistemas

complexos, sendo representados como um norte para a unificação dos conhecimentos, e desta

forma tornar possível seu estudo como um todo. Foi criada pelo biólogo alemão Ludwig Von

Bertalanffy, e desde a década de 50 era estudada com o objetivo de encontrar um modelo
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científico explicativo do comportamento de um organismo vivo. O objetivo de seus estudos

focava na idealização de conceitos  que permitissem criar condições de aplicação reais,  se

baseando nas questões científicas dos sistemas (ARAÚJO, 2016).

Um  dos  principais  conceitos  da  Teoria  Geral  dos  Sistemas  versa  sobre  o  termo

sistema. Segundo Stair e Reynolds (2011, p.06) um sistema “é um conjunto de elementos ou

componentes que interagem para se atingir objetivos”. Os próprios elementos que compõem o

sistema, determinam como o mesmo trabalha. Para o autor Chiavenato (1993, p.515) “é um

conjunto de elementos unidos por alguma forma de interação ou interdependência”. Já para

Bertalanffy (1977, p. 57), o criador da Teoria do Sistema Geral, “é um conjunto de unidades

em inter-relações  mútuas”.  Para  Morin  (1977,  p.  99)  o  sistema  é  “uma  inter-relação  de

elementos que constituem uma entidade ou unidade global”.

Sendo  assim,  o  sistema  é  composto  por  vários  componentes,  onde  cada  um

desempenham uma função e uma atividade diferente, fazendo que o conjunto como um todo

seja capaz de atingir objetivos. Os sistemas podem ser fechados ou abertos, embora, como

afirma Daft (2002), não possa existir sistemas fechados, pois não podem se isolar, precisam

interagir com o ambiente para sobreviver, e devido a isso são sistemas abertos. Este conjunto

possui subsistemas, formado por vários objetos, materiais, entidades vivas e recursos, sendo

esses componentes os formadores dos subsistemas. No caso das indústrias, por exemplo, há a

dependência  de  vários  equipamentos,  máquinas,  matéria-prima  e  pessoas  para  o

funcionamento. Além disso, as máquinas e equipamentos precisam de componentes, logo, a

empresa se torna um sistema com objetivos e metas.

Consequentemente,  a  teoria  geral  dos  sistemas  permite  a  investigação  de qualquer

conjunto estruturado, podendo ser avaliado como ele se comporta, quais suas características e

sua eficiência. Sendo assim, esta pesquisa foca no modelo de Bunge (2003), denominado do

sistemismo, o qual defende que todas as coisas fazem parte de um sistema.

2.1.2 Sistemismo de Mario Bunge 

A compreensão do sistemismo de Mário Bunge é sustentada pelas suas duas visões de

mundo: o individualismo e o holismo. Para Bunge, essas duas visões de mundo se comunicam

e apresentam limitações que são vencidas pelo emergentismo (BUNGE, 2002).

De acordo com Kern et al. (2016), o individualismo é a visão de mundo ou ontologia

que  embasa  o  reducionismo.  Portanto,  o  individualismo  está  relacionado  com a  ideia  da

decomposição  de  um  todo,  reduzindo  em  partes  constituintes,  permitindo-se  estudar  os
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componentes isolados e ter a compreensão do todo. Desta forma, quando se divide o sistema

em partes e estuda-se seus componentes isoladamente,  a compreensão de como o sistema

funciona se torna facilitada.

Sendo assim, a visão individualista ignora as propriedades emergentes do todo e, por

outro lado, a abordagem holística se recusa a reconhecer a necessidade de decompor o todo

em seus componentes. O holismo aborda sistemas como todo, “mas se recusa tanto a analisá-

los  quanto  a  explicar  a  emergência  e  a  análise  das  tonalidades  em  termos  de  seus

componentes  e  das  interações  entre  eles”  (BUNGE,  2003,  p.38).  Portanto,  o  holismo

reconhece apenas indivíduos, como por exemplo, átomos ou moléculas.

Nesse  impasse,  Bunge  considera  que  a  abordagem  sistêmica  deveria  levar  em

consideração as duas abordagens simultaneamente - individualista e holística - não ficando

limitada a nenhuma delas, a qual o autor nomeou de “redução de sistema” (BUNGE, 2003).

Em suma, a proposta de emergentismo se baseia nos conceitos de que tudo que existe,

tanto simples quanto abstrato, sendo então considerado um sistema. Esses sistemas possuem

propriedades emergentes que seus componentes, porém, individualmente não possuem. Sendo

assim, segundo Bunge, essa abordagem deveria ser aplicada em todos os problemas e em

qualquer  lugar,  assumindo  que  a  referência  é  válida  em  qualquer  âmbito  que  utilizada

comparações  (BUNGE,  2003).  No contexto  do  presente  trabalho,  onde há  a  presença  de

máquinas e pessoas, a redução ao sistema proposta por Bunge é realizada através da aplicação

do modelo CESM.

2.4 MODELO DE COMPOSIÇÃO, AMBIENTE, ESTRUTURA E MECANISMO (CESM)

De  acordo  com  Bunge  (2003),  o  sistema  CESM  é  composto  pelos  seguintes

componentes:

 Composição: relacionado as partes dos elementos que compõem o sistema;

 Ambiente:  representa  o  conjunto  de  elementos  externos  ao  sistema  que  o

influenciam ou são influenciados por algum componente;

 Estrutura: compõe às relações que os elementos internos do sistema mantêm entre

si (endo estrutura) e às relações estabelecidas entre os elementos internos com os

elementos externos do sistema (exo estrutura); e
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 Mecanismo: representa os processos que ocorrem em um sistema e que fazem o

sistema apresentar  um comportamento  particular  ou emergente,  todavia  não é  a

relação em seus componentes isoladamente.

Dos quatros componentes presentes no modelo CESM, o que mais se diferencia é o

mecanismo, pois é o único que não pode ser analisado diretamente. Logo, ele costuma ser

oculto, necessitando ser investigado empiricamente (BUNGE, 2004).

O CESM, apesar de simples, deve ser aplicado em um determinado nível do sistema,

ou seja, suscitando um nível para o sistema, considerando que este possui subsistemas e ao

mesmo tempo está dentro de um supersistema (ALVES, 2012).

Desta  forma,  percebe  que  o  CESM  é  um  metamodelo  e  sua  utilização  requer

entendimento de sete regras metodológicas gerais (BUNGE, 1997), sendo elas: (a) colocar

todo  fator  social  em  um  contexto  mais  amplo  ou  sistêmico;  (b)  segregar  cada  sistema:

composição,  ambiente e estrutura;  (c) diferenciar os vários níveis de sistema e exiba suas

relações; (d) localizar ou presumir os mecanismos que matem o sistema funcionando ou que

conduzem  seu  crescimento  ou  retardo;  (e)  avaliar  a  teoria  ou  hipótese  mecanísmica

manipulando de forma experimental as variáveis correspondentes, tendo uma certeza razoável

que o mecanismo proposto é compatível com as normas estabelecidas; (f) preferir explicações

ou  hipóteses  dinâmicas  (mecanísmicas)  ao  invés  de  hipóteses,  teorias  e  explicações

cinemáticas (fenomenológicas) e os modelos de equilíbrio e sumários de dados; e (g) no caso

de  mal  funcionamento  do  sistema,  avaliar  as  quatro  fontes  possíveis:  a  composição,  o

ambiente, a estrutura e o mecanismo, na tentativa de reparar o sistema, modificando uma ou

todas as fontes.

Essas  regras  metodológicas  são  importantes  para  entender  o  sistema,  podendo

investigar o processo produtivo de uma indústria encontrando falhas e pontos de melhoria.

Segundo Kern (2016) é melhor dividir o sistema em partes, afim de estudar seus componentes

isolados. Sendo assim, a presente pesquisa irá utilizar do modelo CESM para transformar o

processo produtivo de papel em sistema, podendo dividi-lo em partes, ficando da seguinte

forma:

 Composição: será a matéria prima, os equipamentos, as máquinas. Ou seja, aqui

que compõe o sistema;

 Ambiente:  neste  cenário,  o  ambiente  será  a  relação  entre  os  funcionários,  os

fornecedores de matéria prima;
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 Estrutura: será a quantidade de produtos fabricados, as metas estabelecidas; e

 Mecanismo: os processos críticos, ou seja, os produtos que foram fabricados fora

dos padrões de qualidade estabelecidos, ou as quebras de máquina, ocasionando

perdas e prejuízos.

Através  desta  etapa,  se  tornará  mais  fácil  a  compreensão do processo produtivo  e

assim buscar pontos de melhorias ou correção de falhas para depois implantar as ferramentas

do Lean Manufacturing.
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O procedimento metodológico desta  pesquisa é de natureza aplicada,  utilizando da

abordagem quantitativa e experimental, conforme as escolhas sintetizadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Síntese da metodologia aplicada no trabalho.

SÍNTESE METODOLÓGICA

Parâmetros Metodológicos Classificação Metodológica

Classificação
de pesquisa

Objetivo Pesquisa aplicada realizada de forma prática

Abordagem Quantitativa
Método de
pesquisa

Pesquisa experimental

Técnica de coleta
de dados

A pesquisa utiliza dados primários obtidos do próprio processo da fabricação
de papel

Técnica de análise
de dados

Análises estatísticas realizando comparações

População de pesquisa
Dados do processo produtivo e dos colaboradores da empresa do setor de

produção
Critérios de seleção dos

pesquisados
Operadores, supervisores e líderes que atuam no processo de produção de

papel.
Fonte: O Autor (2021).

De acordo com Fonseca (2002, p. 11) “a ciência é uma forma particular de conhecer o

mundo”.  Neste  sentido,  o  saber  passível  de  ser  produzido  através  do  raciocínio  lógico

associado à experimentação prática.  Uma pesquisa experimental  pode delinear-se com um

método  de  quantitativo,  adequado  para  verificar  relação  entre  causas,  variáveis  e  efeitos

correlacionados a objetos estudados (SHADISH, COOK, & CAMPBELL, 2002; BABBIE,

2010). 

Para Gil (2007), a pesquisa experimental consiste em analisar um objeto estudado,

selecionar as variáveis que podem influenciá-lo, definir suas formas de controle e observar as

variações  que  o  mesmo  pode  apresentar.  Fonseca  (2002,  p.  38),  descreve  a  pesquisa

experimental da seguinte forma:

“A pesquisa experimental seleciona grupos de assuntos coincidentes, submete-os a
tratamentos  diferentes,  verificando  as  variáveis  estranhas  e  checando  se  as
diferenças  observadas  nas  respostas  são estatisticamente  significantes.  Os efeitos
observados são relacionados com as variações nos estímulos, pois o propósito da
pesquisa  experimental  é  apreender  as  relações  de  causa  e  efeito  ao  eliminar
explicações conflitantes das descobertas realizadas.” Fonseca (2002, p. 38).

Sendo assim, a elaboração de instrumentos para a coleta de dados deve ser submetida

a testes para garantir sua eficácia em mensurar aquilo que a pesquisa se propõe. No caso da
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presente pesquisa, os dados foram coletados in loco, utilizando dados primários, analisando-

os  através  das  ferramentas  de  controle  estatístico. A  pesquisa  experimental  pode  ser

desenvolvida de duas maneiras: em laboratório,  onde o ambiente criado é artificial,  ou no

campo,  onde  as  amostras  são  coletadas  e  manipuladas  no  próprio  local.  No  caso  desta

pesquisa, optou-se pelo segundo método, utilizando preceitos quantitativos.

A pesquisa quantitativa tem suas raízes fixadas no pensamento positivista, utilizando a

lógica  e  apresentando  dados  mensuráveis,  centrando-se  na  objetividade  recorrendo  à

linguagem  matemática  para  descrever  as  causas  de  um fenômeno  e  as  relações  entre  as

variáveis (FONSECA, 2002). Para Silva e Simon (2005), a pesquisa quantitativa deve ser

usada  quando  o  problema  está  bem  definido,  possibilitando  controle  do  objeto  a  ser

pesquisado,  conhecendo  suas  características  e  tendo  certeza  de  que  será  utilizado  dados

numéricos. Sendo assim, a pesquisa quantitativa foca em resultados concretos, utilizando da

lógica e de dados mensuráveis,  para desta forma se tornar possível a coleta  e análise dos

dados.

3.1 TÉCNICA DE COLETA DOS DADOS

Quanto à técnica de coleta e à análise dos dados, a pesquisa consiste em coletar dados

in  loco,  no  setor  de  produção  da  empresa  em  investigação. O referido  setor  conta com

aproximadamente  150 colaboradores  diretos, entre engenheiros, supervisores, auxiliares,

operadores de máquinas, entre outros atores. Tais profissionais podem auxiliar na tarefa de

coleta e interpretação de dados. Neste ponto, destaca-se que os dados são coletados através de

relatórios e planilhas de produção preenchidas pelos próprios operadores. 

Neste  sentido,  o  Quadro  2  apresenta  um  modelo  de  formulário  utilizado  pelos

operadores de máquina para registro constante de dados, permitindo a análise e o controle

estatístico de processos.

Quadro 2 - Modelo de relatório para apontamento da produção da máquina de papel.

MÁQUINA

PRODUÇÃO EFICIÊNCIA REFUGO
REFUGO

(%)
PEÇAS PERDIDAS EM

TEMPO PARADO
Dia: Máquina:

BOLETIM DE PRODUÇÃOTurma:
Turno:

DOSAGEM DE QUÍMICOS
HORÁRIO QUANTIDADE

Corante
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Anti Espumante
Resistência a seco
Cola
Bactericida
Hipoclorito
Resistência a úmido
Umidade
Deflexão
Teor Seco
Absorção
Grau Schopper
Consistência Entrada
Consistencia Água
Turma:                      Turno 02
Observações/Ocorrências
Turno 02

Observações/Ocorrências
Turno 03

Produção: Refugo: Segregado: Produção: Refugo: Segregado:

Nº prensadas: Qual. Cavaco: Nº prensadas: Qual. Cavaco:

Fonte: O Autor (2021).

Quadro 3 - Modelo de relatório para apontamento de tempo parado da máquina de papel.

PARADAS DE MÁQUINA

SIGLA MOTIVO TEMPO (min.) %

MP Manutenção for programada antecipadamente   

MC Manutenção for corretiva, emergência   

MEP Elétrica for programada antecipadamente   

MEC Elétrica for corretiva, emergência   

RAM Regulagem e acerto de máquina   

MM Moldes, todo trabalho feito nos moldes da MPM   

OP Operacional   

EA Encerramento de turno, serviços relacionados   

TM Troca de Moldes, substituição programada   

LO Limpeza e organização   

FC Falta de cavaco   

FEC Falta de energia Copel   

FEU Falta de energia da usina   

FCF Falta de colaboradores, funcionários   

FP Falta de pedido   

PP Parada Programada   

PM Preparo de Massa   

TC Troca de chave   

FE Falta de energia   
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TOTAL  

Fonte: O Autor (2021).

Cabe  ressaltar  que  um  conjunto  de  dados  organizados  e  coletados  mediante  os

formulários foi disponibilizado pela empresa em investigação, permitindo a análise estatística,

promovendo busca de interpretações e a incorporação de melhorias no processo produtivo. 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS

Cabe ressaltar que para a análise de dados projeta-se a confronto das realidades entre o

antes e o depois da implantação do Modelo CESM e das ferramentas do Lean Manufacturing.

Isso  permite  vislumbrar  se  a  aplicação  das  ferramentas  foi  bem-sucedida.  A  Figura  11

sintetiza as etapas para a implantação, investigação, coleta e análise dos dados da pesquisa.

Figura 11 - Etapas para implantação da pesquisa.
Fonte: O Autor (2021).

Na primeira  etapa do projeto foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o  Lean

Manufacturing e o modelo CESM. Na etapa seguinte foi desmembrado a cadeia do processo
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produtivo  afim  de  identificar  gargalos  ou  pontos  de  melhorias.  Na  terceira  etapa  foi

implantado as ferramentas do  Lean Manufacturing,  e na quarta e ultima etapa foi realizado

um levantamento dos dados, mostrando os resultados.

Em  suma,  como  representado,  para  cumprir  as  quatro  etapas  do  trabalho  em

consonância ao objetivo geral da pesquisa, foi necessário subdividir o processo produtivo da

empresa  em  consonância  ao  modelo  CESM  e  depois  implantar  as  ferramentas  do  Lean

Manufacturing. Isso permite acompanhar o processo in loco, interagir com os colaboradores,

registrar fatos e gerenciar algumas atividades. Adicionalmente, os relatórios e as planilhas são

passíveis  de  serem  elaboradas,  possibilitando  a  análise  de  resultados  e  a  discussão  das

vantagens e desvantagens na adoção de tais ferramentas.

3.3 MODELO TEÓRICO

Com objetivo de evidenciar a direção da pesquisa, ilustra-se na Figura 12 o modelo

teórico da pesquisa. 

Figura 12 - Modelo teórico aplicado na pesquisa.
Fonte: O Autor (2021).

Conforme  ilustrado  na  Figura  12,  o  modelo  teórico  se  baseia  em  desmembrar  o

processo produtivo em partes, explorando seus fatores isoladamente afim de encontrar falhas

e pontos de melhorias e, na sequência, aplicar as ferramentas do Lean Manufacturing.

Em síntese, autores como James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos (2004),

Taiichi Ohno (1997), James P. Womack e Daniel T. Jones (1998), e Werkema, M.C (2006),
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abordam a metodologia  Lean Manufaturing e  apontam que a referida metodologia e suas

ferramentas  de  melhorias  podem  otimizar  os  processos  produtivos,  resolvendo  falhas  e

trazendo resultados positivos.

Ressalta-se ainda que esse estudo se baseia na Teoria Geral dos Sistemas, enraizada

nos  pressupostos  de  Bertalanffy  e  de  Bunge.  Segundo  Bunge  (1997),  para  entender  um

sistema,  é preciso dividi-lo em partes.  Neste sentido,  o referido autor idealizou o modelo

CESM. Na realização desta pesquisa, o modelo CESM subsidia as sete regras metodológicas

gerais, listadas no tópico 2.4 (BUNGE, 1997). 

Considerando as regras supracitadas, o modelo CESM torna-se pertinente à pesquisa.

Segundo as palavras de Kern (2016), é melhor dividir o sistema em partes, com a finalidade

de estudar seus componentes isolados, proporcionando um melhor entendimento do problema

de pesquisa. Em face disso, vislumbra-se a decomposição do processo produtivo em quatro

dimensões:

 Composição: são analisados a matéria prima, os equipamentos, as máquinas. Ou

seja, aquilo que compõe o sistema;

 Ambiente:  busca-se  entender  a  influência  do  ambiente,  como  a  relação  entre  os

funcionários, os fornecedores de matéria prima;

 Estrutura:  busca-se  identificar  as  ações  e  resultados  do  processo,  como  a

quantidade de produtos fabricados, as metas estabelecidas; e

 Mecanismo: está relacionado os processos críticos, ou seja, os produtos que foram

fabricados fora dos padrões de qualidade estabelecidos, ou as paradas de máquina,

ocasionando perdas e prejuízos.

Assim sendo, através do modelo CESM é possível alicerçar uma visão sistêmica do

processo  produtivo,  dividindo-o  em  partes,  visando  tornar  mais  fácil  sua  análise  e

compreensão.  Estima-se  que,  com  os  dados  coletados,  é  possível  identificar  pontos  de

melhorias  ou  correção  de  falhas  com  o  auxílio  das  ferramentas  do  sistema  Lean

Manufacturing.
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4 DECOMPOSIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO COM CESM E GRUPOS DE 

BRAINSTORMING PARA MELHORIA CONTÍNUA

Este estudo tem como objetivo otimizar ou eliminar falhas de um processo produtivo

em uma empresa papeleira através do sistema Lean Manufacturing. Para facilitar a análise do

processo, optou-se pela utilização de um modelo que possibilite o detalhamento do processo

produtivo em várias perspectivas. Nesse contexto, essa prática foi realizada sob a lente da

Teoria Geral dos Sistemas, da qual deriva o modelo CESM criado por Bunge (1997). 

Através da divisão do processo produtivo, a análise de falhas e pontos de melhorias

tornam-se mais simplificadas. Após a divisão, o próximo passo foi a criação de grupos de

Melhoria Contínua para implantar a ferramenta do  brainstorming. Sendo assim, seguindo a

ideia de Falconi (1998), os integrantes do projeto foram divididos em quatro equipes, com no

máximo sete colaboradores. A seleção foi realizada voluntariamente e aberta para todos que

quisessem  participar,  sendo  ela  divulgada  por  meio  de  edital  interno  à  empresa.  Tal

procedimento  possibilitou  aos  primeiros  inscritos  a  escolha  do  grupo  ao  qual  quisessem

participar,  até  esgotamento  das  vagas,  conforme o  número  de  inscritos.  A formação  dos

grupos  possibilitou  a  interação  entre  os  colaboradores,  onde  foram  elencadas  ideias  de

melhorias.  Visto que os membros já  atuam no processo com alto  conhecimento  sobre os

fenômenos  da  produção,  a  formação dos  grupos  se tornou bem-sucedida,  considerando a

afinidade entre os voluntários.

Os quatro temas abordados na formação dos grupos foram em consonância ao modelo

CESM, sendo (Figura 13): 
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Figura 13 - Divisão dos grupos de Melhoria Contínua aplicados no trabalho.
Fonte: O Autor (2021).

 Grupo Composition: pondera o tema relacionado aos funcionários, a matéria prima

utilizada, as máquinas e equipamentos;

 Grupo Environment: aborda os fornecedores e a relação entre os funcionários. 

 Grupo  Structure:  discute  os  assuntos  relacionados  às  metas  estabelecidas,

demandas e quantidade produzida. 

 Grupo Mechanism: trata os assuntos referentes aos produtos de baixa qualidade e

interrupção de tempos de máquina. 

Deste modo, considerando que a Melhoria Contínua objetiva promover a discussão de

abordagens para maximizar os resultados de uma empresa (SHIBA, 1997), os grupos criados

foram separados para realizar rodadas de brainstroming para discutir melhorias a respeito de

sua dimensão do modelo CESM. As rodadas transcorreram semanalmente e tiveram duração

máxima de uma hora. Cabe ressaltar que a aplicação da ferramenta  brainstorming seguiu o

modelo proposto por Roldan (2009), sendo que todos os participantes tiveram a oportunidade

de dialogar sobre suas ideias, propondo pontos de melhorias. As reuniões transcorreram num

período de três meses, pautando sugestões de melhoria e ordenando-as conforme um grau de

importância  estabelecido  pelos  grupos.  O  resultado  dessa  dinâmica  é  apresentado  nas

subseções a seguir, de acordo com a perspectiva do grupo frente ao modelo CESM.

4.1 GRUPO COMPOSITION - COMPOSIÇÃO

A dimensão Composição do CESM em relação a uma organização (Figura 14) pode

ser entendida como o conjunto de funcionários, máquinas/equipamentos e a matéria prima, os

componentes necessários para que uma organização execute suas atividades fabris.

Figura 14 - Elementos Formadores da Composição do modelo CESM.
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Fonte: O Autor (2020).

 Por tratar de itens fundamentais em uma organização, muitas discussões acerca da

melhoria do processo podem ser motivadas, como por exemplo: a forma que os funcionários

trabalham; a capacitação dos funcionários; a qualidade da matéria prima; ou as condições e

modos de operação de maquinários e equipamentos. Durante as rodadas de brainstorming, as

sugestões de melhorias destacadas foram:

 Funcionários. Detectou-se a necessidade de capacitar os funcionários para melhor

operar as máquinas e os equipamentos. Como sugestão foi proposta a implantação

de cursos e treinamentos específicos. 

 Matéria prima utilizada. Discutiu-se sobre a qualidade da matéria prima, a qual

ela chega à planta fabril com baixa qualidade, impactando nas etapas do processo e

metas de produção. Neste sentido, o grupo sugerir melhorar a triagem da matéria

prima,  adotando indicadores  para monitorar  as características  físico-químicas  do

material recebido.

 Máquinas  e  equipamentos. Destaca-se  que  esses  elementos  da  composição

impactam  consideravelmente  no  processo  produtivo,  visto  que  a  existência  de

problemas com máquinas e equipamentos repercutem em interrupções na produção

e perdas monetárias. Nessa perspectiva, idealizou-se o uso do controle estatístico de

processo para apontar as principais causas das interrupções, e a partir disso, criar

um plano de ação preventivo.

4.2 GRUPO ENVIRONMENT - AMBIENTE

A próxima etapa do CESM está representada pelo ambiente. Essa etapa engloba as

áreas internas, como a interação entre os funcionários, e também as áreas externas, como os

fornecedores,  quais  são responsáveis  pela  entrega dos produtos  e  serviços  que a  empresa

necessita para funcionar. Logo, as interações entre os ambientes podem acarretar mudanças

no sistema, influenciando e impactando indiretamente no processo produtivo. A representação

do Ambiente está ilustrada na Figura 15.
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Figura 15 - Elementos formadores do ambiente.
Fonte: O Autor (2021).

Em  relação  ao  ambiente  foram  analisadas  as  ligações  entre  os  funcionários  e  a

empresa, bem como a ligação entre os fornecedores, permitindo a discussão da influência de

fatores internos e externos na contribuição de otimização do processo produtivo. Sendo assim,

o grupo 2 de Melhoria Contínua pode avaliar as maneiras de melhorar a interação entre os

pares, ou otimização dos produtos ou serviços fornecidos.

Durante as  reuniões  foram analisadas  algumas  situações  relativas  à  motivação dos

funcionários em relação ao trabalho e como são selecionados os fornecedores, visando obter

um bom produto de partida, que possua baixo custo, entretanto que não cause prejuízos a

qualidade final.

Desta forma foram sugeridas algumas sugestões, pontuadas a seguir:

 Para melhorar a motivação entre os funcionários foi sugerido criação de programas

como funcionário do mês, levando em consideração índices como número de faltas,

eficiência produtiva, presença em reuniões, entre outros; 

 Criação de  networkings entre  funcionários,  buscando de motivá-los  e  fortalecer

seus conhecimentos;

 Premiações para quando houver concretização das metas de produção; e

 Criação de novos programas internos,  bem como o próprio projeto de Melhoria

Contínua,  pois  desta  forma entende-se que,  além de deixar  o  colaborador  mais

integrado  com a  empresa,  esses  programas  também auxiliam no sentimento  de

construção do processo produtivo.
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Relacionado aos fornecedores, foram sugeridas as seguintes sugestões:

 Carteira  para testes de novos produtos e fornecedores,  tornando mais  flexível  a

realização de novos testes, permitindo maior competitividade entre eles;

 Criação  de  uma  agenda  exata  entre  os  primeiros  e  últimos  testes  realizados,

podendo dar real  feedback entre os produtos apresentados, deixando claro fatores

como custo, assistência e qualidade.

Através  das  sugestões,  o  grupo  2  de  Melhoria  Contínua  pode  contribuir  para  a

otimização do processo produtivo utilizando o modelo CESM, através da etapa do Ambiente.

Porém,  é  importante  ressaltar  que  algumas  variáveis  externas  não  citadas  aqui  também

impactaram no processo, como o caso da pandemia COVID19, que tornou a presença física

de  funcionários  impossibilidade,  devido  a  quarentena.  Além  disso,  a  logística  dos

fornecedores também foi prejudicada, pois as entregas foram atrasadas.

4.3 GRUPO STRUCTURE - ESTRUTURA

Estrutura  é  o  terceiro  item  do  modelo  CESM.  Esse  item  é  composto  de  todo  o

processo,  envolvendo as relações  de trabalho existentes  entre os membros da composição

(funcionários, matéria prima utilizada, máquinas e equipamentos) e, com o ambiente (relação

entre  os  funcionários,  fornecedores).  Consequentemente,  a  estrutura  será  composta  pelas

metas estabelecidas e a quantidade produzida e a demanda conforme ilustra a Figura 16.

A análise da estrutura tem como propósito demonstrar a força das relações entre os

itens  da composição  e do ambiente.  Assim sendo,  através  do terceiro grupo de Melhoria

Contínua, os integrantes analisaram se os funcionários estavam suficientemente capacitados e

motivados para atingir as metas proposta pela empresa. Como os temas são interligados, o

item composição (máquinas e matéria prima utilizadas no processo) também é avaliado, pois

é  necessário  verificar  se  esses  itens  atendem  aos  quesitos  de  produção  conforme

planejamento. A partir deste contexto, o grupo 3 sugeriu os seguintes pontos de melhorias:

 Melhorar o acompanhamento e controle estatístico do processo;

 Criação de procedimentos operacionais; e

 Padronização das atividades de produção e qualidade.
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Como os itens do modelo CESM estão relacionados e acabam se entrelaçando,  as

inovações  sugeridas  tendem a  impactar  positivamente  o  processo  seletivo,  alavancando  a

produção e qualidade dos produtos.

Figura 16 - Elementos formadores da estrutura.
Fonte: O Autor (2021).

4.4 GRUPO MECHANISM - MECANISMO

O quarto e último item do modelo CESM é o mecanismo. Essa etapa não é apenas um

item comum do modelo CESM, mas sim um conjunto de todo o processo, e para que seja

construído  de  uma  maneira  eficiente,  todos  os  demais  itens  devem  estar  interligados  e

conectados entre si. Assim sendo, é possível evidenciar a resposta que este estudo propõe:

apresentar soluções aos problemas ou pontos de melhorias para um processo produtivo de

uma empresa papeleira. Os elementos formadores do mecanismo estão apresentados na Figura

17.

Através do modelo CESM pôde-se averiguar a evolução dos itens, qual teve início

pela  estrutura  formada  pelos  funcionários,  a  matéria  prima  utilizada,  as  máquinas  e

equipamentos.  Através desse desdobramento,  foi  possível  ao grupo de Melhoria  Contínua

atacar os pontos que podem interferir positivamente em cada assunto levantado. 

O segundo item abordou o ambiente, que está atrelado aos fornecedores em geral e a

interação  e  motivação  entre  funcionários,  que  são  agentes  importantes  para  o  processo
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produtivo, pois mesmo que suas ações e atitudes não estejam totalmente voltadas a empresa,

esses fatores podem impactar indiretamente no sistema.

Figura 17 - Elementos formadores do mecanismo.
Fonte: O Autor (2020).

A terceira etapa do modelo CESM foi a estrutura. Essa etapa abordou a ligação entre

os  itens  anteriores  e  trouxe à  tona  assuntos  como as  metas  estabelecidas  e  a  quantidade

produzida,  as  quais  só podem ser  alcançadas  se  a  empresa tiver  estrutura  suficiente  para

atender  essa  necessidade  e  uma  boa  relação  com  os  fornecedores  e  interação  dos  seus

colaboradores. Essa fase motivou o terceiro grupo de Melhoria Contínua a levantar ideias e

sugerir pontos de melhorias.

Todavia, através desta construção pode-se chegar ao quarto e último item do modelo

apresentado,  composto  pelo  mecanismo.  Essa  etapa  evidenciou  o  ponto  principal  que  o

trabalho propõe, apontando temas como produtos de baixa qualidade e tempo de máquina

parada. Ambos os assuntos foram discutidos pelo quarto grupo de Melhoria Contínua, onde

foram apresentadas as seguintes sugestões de melhorias:

 Levantar quais os principais motivos que param as máquinas e criar planos de ações

para resolvê-los;

 Criação  de  um  plano  de  manutenção  preditiva,  evitando  que  as  máquinas  e

equipamentos quebrem;

 Identificar as principais anomalias na qualidade do produto e atacar esses pontos; e

 Criação de um plano de inspeção e resolução de problemas para a qualidade.
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Portanto, através da finalização dessa etapa, pôde-se também concluir o fechamento do

Modelo CESM. Isso se tornou possível em conjunto com os grupos de Melhoria Contínua,

que permitiu estudar e entender detalhadamente cada fase do processo produtivo, apontando e

sugerindo ideias para melhoria do método.

Por  fim,  cabe  ressaltar  que,  com  a  adoção  do  Modelo  CESM,  foi  possível

compreender o processo produtivo de chão de fábrica da empresa em investigação em suas

em partes constituintes.  A partir  da compreensão,  os grupos de Melhoria  Contínua foram

organizados e puderam analisar e sugerir ações para otimizar processo, reduzir perdas, melhor

aproveitar  a  mão  de  obra  e  os  ativos  da  empresa,  visando  o  aumento  dos  patamares

produtivos.

Consecutivamente  aos  resultados  da  adoção  do  CESM  e  do  brainstorming,  neste

estudo alicerça-se na resolução de alguns problemas diagnosticados mediante a utilização do

Lean Manufacturing e suas ferramentas. Tais esforços são relatados no capítulo a seguir.
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5 IMPLANTAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO LEAN MANUFACTURING

Ao adotar  o  CESM  como  o  modelo  de  decomposição  do  processo  produtivo  da

empresa  em  investigação,  foi  possível  identificar  as  principais  falhas  e  problemas  que

acometem  a  empresa  em  seu  ciclo  de  produção.  Visando  minimizar  as  adversidades

detectadas,  algumas  ferramentas  do sistema  Lean Manufacturing  são utilizadas,  conforme

dissertado neste capítulo. 

Durante  a  investigação,  muitas  ideias  de  melhorias  e  falhas  foram  identificadas.

Contudo, entende-se que um dos principais problemas evidenciado pelos grupos de Melhoria

Contínua é ao tempo de máquina parada, na perspectiva que esse tempo impacta tanto nas

metas de produção, quanto no custo, gerando perdas de produção e prejuízos monetários à

empresa. Nesse sentido, foi aplicada a ferramenta Diagrama de Ishikawa para identificar as

principais causas que deterioram o tempo de funcionamento de máquina.

5.1 IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA DIAGRAMA DE ISHIKAWA

 A Figura 18 exibe a representação do problema e os principais agentes que interferem

na causa raiz.

Figura 18 – Diagrama de Ishikawa para tempo de máquina parada.
Fonte: O Autor (2020).

Através do modelo da espinha de peixe foi desmembrado o problema principal e seus

principais agentes formadores. Esses agentes podem estar relacionados aos seguintes tópicos:

 Medição:  relacionado  a  forma  como  é  analisado  os  dados,  onde  muitas  vezes

podem faltar informações ou a falta de monitoramento para controlar o tempo de
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máquina parada;

 Métodos: Falta de procedimentos ou padrões de como realizar as tarefas ou operar

os maquinários;

 Mão de Obra: Falta de treinamento ou experiência com os operadores, pois desta

forma  pode  ocorrer  configuração  errada  do  maquinário  ou  muito  tempo  para

concerto em caso de problemas;

 Máquinas: outro tópico que pode estar ligado ao tempo de máquina parada são as

condições  do  maquinário,  como  equipamentos  danificados  ou  a  realização  de

muitas manutenções corretivas;

  Meio Ambiente: relacionado com as condições do ambiente, bem como ao local e

ao clima, chuvas fortes podem acarretar em quedas de energia, que impossibilitam

o funcionamento dos maquinários; 

 Materiais: a problemática está envolvida com a matéria prima, ou seja, aquilo que

é preciso para produzir,  sendo que no presente caso a má qualidade da matéria

prima pode estar interferindo na produção.

Após avaliar o problema e suas causas raízes, o próximo passo foi coletar os dados

históricos do processo produtivo para confrontar a realidade percebida com fatos registrados.

Essa  atividade  utilizou  como ferramenta  de  apoio  o controle  estatístico  do processo  para

analisar  os  dados reais  do processo produtivo,  relacionando-os  com o tempo de máquina

parada. Como marco temporal, são considerados somente os dados registrados em três meses,

de maio a julho de 2021. Ressalta-se que o estabelecimento do referido intervalo de tempo

visa  equacionar,  equilibrar,  observar  e  comparar  uma  prova  de  conceito  da  adoção  das

ferramentas do Lean Manufacturing para o trimestre Agosto-Outubro de 2021 (vide a seção

5.3 Resultados).

Visto  que  o  controle  estatístico  do  processo  avalia  apenas  as  causas  físicas

mensuráveis  e  não  as  conceituais,  não  foi  considerado  necessário  criar  uma  matriz  de

priorização. Logo, foi optado por analisar as causas principais e mais impactantes, sendo elas:

manutenções  corretivas  relacionadas  aos  maquinários;  regulagens  e  acertos  de  máquinas

devido à falta de procedimento ou padronização; erros operacionais relacionados pela falta de

treinamento ou experiência dos operadores; e as quedas de energia elétrica, fator ao qual está

interligado com o meio ambiente.
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A Tabela 1 sumariza o tempo de máquina parada, em minutos, no período prévio de

análise, estratificando as principais causas impactantes,  levando em conspiração também o

tempo parado por manutenção programada.

Tabela 1 – Relação do tempo e causa de máquinas paradas durante os meses de maio, junho e julho de
2020 (Todos os turnos trabalhados).

CAUSAS
Tempo parado
(em minutos)

Tempo parado
(em %)

Manutenção Programada 1.440 24,70
Manutenção corretiva/emergência 2.175 37,31
Regulagem e acerto de máquina 1.825 31,30
Operacional (Falhas) 115 1,97
Quedas de Energia 275 4,72
Total 5.830 100

Fonte: O Autor (2021).

Conforme sumarizado na tabela anterior, destaca-se que a principal causa de parada de

máquina  é  a  manutenção  corretiva/emergência,  correspondendo  a  37,31%  do  tempo  das

interrupções. 

Esse problema é em decorrência das falhas por mau uso apresentadas no maquinário,

ou até mesmo pela falta de manutenção periódica adequada. Um exemplo seria trabalhar com

os maquinários sem realizar nenhuma manutenção programada, onde chegará um momento

em que o mesmo irá apresentar defeitos, outro exemplo seria não administrar bem o tempo de

vida útil dos equipamentos. 

Na sequência, a regulagem e acerto de máquina apresenta cerca de 31% das paradas.

Essas  paradas  ocorrem devido aos  ajustes  que  os  operadores  precisam fazer  para  que  os

equipamentos produzam com eficiência, um exemplo seria no momento de iniciar a máquina,

onde se estiver algum parâmetro configurado errado pode acarretar em perdas de processo.

 Já as paradas por manutenção programada ocorrem em tempo estipulado pela própria

diretoria, sendo normatizadas internamente. 

As  paradas  por  quedas  de  energia  e  operacional  são  responsáveis  por  6,69% das

paradas  da  fábrica,  sendo  esse  número  considerado  elevado,  visto  que  elas  ocorrem  por

motivos correlacionados a condições ambientais, como chuvas e tempestades,  ocasionando

quedas de energia. 

Ao total, o tempo do maquinário parado nos meses de maio, junho e julho de 2020

somam 5.830 minutos. Considerando que a máquina produz 245 peças por minuto e cada peça

custa  em média  R$ 0,30,  o  total  de tempo parado representa  uma perda  de produção de

R$ 428.505,00 referente  aos  três  meses  de  produção analisado.  A Equação 1 apresenta  o
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cálculo utilizado para chegar nesses números:

PP=t p× Pm×V p  (1)

Onde: PP é a produção perdida (em R$); tp é tempo parado (em minutos); Pm é a produção da

máquina por peças (em minutos); e Vp é o valor da peça (em R$).

Pode-se  observar  que  o custo de  máquina  parada  representa  um alto  valor  para  a

empresa, comprovando-se a necessidade de redução do tempo improdutivo, pois quanto mais

tempo a máquina ficar parada, maior será o prejuízo. Também é importante frisar que para o

cálculo foi considerado apenas a variável tempo de operação de máquina, não somando a mão

de obra dos funcionários ou peças que precisam ser trocadas, o que gera prejuízo ainda maior.

Verificado esses fatores, entende-se a necessidade de colocar em prática um plano de ação

para a resolução dessa problemática, possibilitando maior qualidade no processo produtivo e

essa qualidade irá influenciar diretamente nos ganhos da empresa.

5.2     IMPLANTAÇÃO DO CICLO PDCA

O ciclo PDCA é uma importante ferramenta para ajudar a criar um plano de ação, suas

etapas oferecem um norte que deve ser tomado para a resolução de um problema, no caso do

presente trabalho, o objetivo é reduzir o tempo que a máquina fica sem produzir

Sendo assim, através das etapas de implantação dispostas pelo ciclo PDCA, foi criado

o programa para a dificuldade apresentada:

 Planejamento: através dos dados coletados com o controle estatístico de processo,

foram tomadas diretrizes para resolver a causa raiz do problema, que consiste na

realização  de  treinamento  direcionados  aos  operadores  de  máquina  para  assim

poderem ter  um maior  conhecimento  sobre suas tarefas,  reduzindo o tempo de

demora para ajustar ou regular o equipamento e evitar falhas operacionais. Além

disso, foi adotado como plano de ação reduzir as manutenções corretivas, através

da implantação de manutenção preditiva,  cujo programa sugere a  realização de

averiguações  periódicas,  possibilitando a verificação dos problemas antes que a

máquina permaneça inoperante, além de impedir que os equipamentos apresentem

falhas constantemente;
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 Executar: com o propósito de executar o plano de ação proposto, foram criadas

tarefas específicas, objetivando a redução do tempo de máquina parada e colaborar

para outras otimizações conforme proposto pelo modelo CESM;

 Averiguação: essa fase teve como objetivo realizar a averiguação dos resultados,

se necessário,  ajustando correções e melhorias nas atividades.  Como não foram

encontradas  correções  na  fase  das  tarefas,  o  projeto  continuou  conforme  o

planejado;

 Ação: em continuidade à fase anterior, não foram tomadas ações de melhorias ou

ajustes  nas  atividades  do  projeto  devido  não  necessidade.  Todavia,  foram

apontados os resultados obtidos através das melhorias, as quais serão apresentadas

no próximo capítulo.

O Quadro 4 apresenta as tarefas do plano de ação proposto,  onde são explicitados

quais são as tarefas, a motivação para sua realização, em qual local essa tarefa será realizada,

o público-alvo e os procedimentos adotados para sua realização. 

Nesta  etapa,  em  alguns  casos  foram  realizados  treinamentos  com  os  operadores,

realizados esporadicamente nas dependências da empresa, no período de duração do projeto,

quais não foram avaliados quantitativamente, porém seus conhecimentos foram testados de

forma prática. 

Quadro 4 - Plano de ação proposto.
O que? Por quê? Onde? Quem? Como?

Realizar treinamentos
com operadores de

máquinas, ensinando
como ajustar e

regular a máquina
corretamente

Para reduzir o tempo
de máquina parada

por motivo de ajustes
e regulagens e falhas

operacionais

No local da
máquina

Operadores com
maiores níveis de

experiências

Através de aulas e
procedimentos

Realizar um plano de
manutenção preditiva

Para reduzir o tempo
de máquina parada

por motivo de
manutenção corretiva

No setor de
manutenção e

local da máquina

Gestores de
manutenção e

mecânicos

Através de check list
para verificação de

equipamentos e
manutenções
programadas

Implantar a cultura
do Kaizen e da

organização, com a
temática “sempre é
possível melhorar”

Para incentivar e
motivar os

colaboradores a
sempre melhorar o
processo produtivo 

Em todos os
locais da fábrica

Todos os
colaboradores

Através de palestras,
reuniões e

construção de
diálogo

Continuar com as
reuniões de Melhoria

Contínua 

Para dar voz aos
colaboradores e dessa
forma encontrar mais
ideias de melhorias e

resolução de

No ambiente
fabril

Todos os
colaboradores

Através de reuniões
e criação de planos

de ações
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problemas
Fonte: O Autor (2021).

5.2 RESULTADOS 

Depois de realizada a estratégia para o plano de ação usando a metodologia do PDCA,

o próximo passo foi colocar em prática as tarefas sugeridas apresentadas no Quadro 4. Sendo

assim, todas a tarefas propostas foram executadas e para poder ser feito uma comparação para

averiguar os resultados, foram coletados os dados dos 3 meses seguintes da implantação do

projeto, sendo os meses analisados agosto, setembro e outubro de 2020. Os resultados estão

apresentados na Tabela 2.

Tabela  2 -  Relação do tempo e  causa de máquinas  paradas durante  os  meses  de agosto,  setembro  e
outubro de 2020.

MOTIVO
Tempo Parado
(em minutos)

Tempo Parado
(em %)

Manutenção Programada 1.440 29,86
Manutenção corretiva/emergência 1.455 30,19
Regulagem e acerto de máquina 1.560 32,37
Operacional 55 1,14
Quedas de Energia 310 6,4
Total 4.820 100

Fonte: O Autor (2021).

Através do Tabela, é possível verificar que o principal motivo por tempo de máquina

parada referente aos meses analisados de agosto, setembro, outubro de 2020, são relativas à

regulagem e acerto de máquinas, representando 32,37 % do total de tempo parado, seguidos

de manutenção corretiva e manutenção programada, com 30,19% e 29,86 %, respectivamente.

Já as paradas por motivos de quedas de energia e operacional, são responsáveis por 7,54 %.

Nota-se que houve uma redução no tempo de máquina paradas devido ao plano de

ação executado, indicando a maior eficiência do processo. 

Com o intuito de ampliar a margem de comparação, os dados do período de agosto,

setembro e outubro de 2020 foram diretamente comparados com as informações do período

de maio, junho e julho de 2020. Neste caso, foi optado por não realização da comparação com

os  dados  de  2019,  devido  outras  variáveis  existentes  no  sistema,  como  melhorias  nas

máquinas e equipamentos novos, que iriam impactar negativamente na análise e não poderiam

ser  considerados dados verídicos,  devido as  modificações  realizadas  na planta  da fábrica.
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Esses dados estão apresentados na Figura 19.

Figura 19 - Comparação dos dados de máquina parada antes e após a implementação do projeto proposto.
Fonte: O Autor (2021).

Conforme  ilustrado  no  gráfico  apresentado  na  Figura  19,  nota-se  uma  redução

significativa nos tempos de máquina parada quando comparado os meses de maio, junho e

julho com agosto setembro e outubro, que foram os meses após a implementação o projeto. É

possível observar que o tempo de máquina parada em relação ao motivo operacional teve uma

queda  de  sessenta  minutos,  representando  52 %.  Já  o  motivo  de  parada  por  manutenção

corretiva obteve um ganho de setecentos e vinte minutos, seguido de regulagem e acerto de

máquina  com duzentos  e  sessenta e  cinco minutos  a menos (15 %).  O único motivo  que

obteve alta em comparação aos meses anteriores foram as quedas de energia, com 13 % a

mais. Esse evento se deve pelo fato de as quedas de energias estarem relacionados a variáveis

que não podem ser controladas, como chuvas e tempestades, por exemplo e a não existência

de gerador de energia  na planta fabril.  No total  obteve-se uma redução de 1.010 minutos

representando uma porcentagem global de 17 %. 
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Figura 20 - Comparação dos dados de máquina parada antes e após a implementação do projeto proposto.
Fonte: O Autor (2021).

Através da figura 20 é possível realizar uma análise mais detalhada, verificando mês a

mês os tempos de máquina parada no período de maio, junho, e julho de 2020. O motivo

manutenção  programada  permaneceu  estável  nos  3  meses.  Já  o  motivo  por  manutenção

corretiva observa-se uma queda no mês de junho. Regulagem e acerto de máquina acentuaram

alta gradativamente nos 3 meses analisados. Os motivos operacionais e quedas de energia

também apresentaram valores instáveis.

A mesma análise pode ser realizada na figura 21, porém para os meses de agosto,

setembro  e  outubro  de  2020,  período  após  a  implantação  do  projeto.  O  motivo  por

manutenção programada manteve-se os mesmos. O motivo por manutenção corretiva obteve-

se queda, porém uma leve alta no mês de outubro. Já o motivo por regulagem e acerto de

máquina  nota-se  uma  queda  gradativamente,  também  se  notou  declínio  no  motivo  por

operacional.
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Figura 21 - Comparação dos dados de máquina parada antes e após a implementação do projeto proposto.
Fonte: O Autor (2021).

Sendo assim, conclui-se que através do projeto, obteve-se uma melhoria no processo

produtivo de 247.450 peças produzidas a mais, representando um ganho de R$ 74.235,00,

referente aos três meses da implantação das melhorias. Além do ganho com a diminuição do

tempo não-operante, também foi observado que se obteve melhorias no ambiente de trabalho

dos colaboradores, como maior motivação e organização dos funcionários, obtidos através do

Kaizen e dos projetos apresentados.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evoluir  o  processo  produtivo  é  uma  preocupação  constante  para  as  empresas.

Historicamente,  antes  da revolução industrial,  os produtos eram artesanalmente fabricados

sem uma padronização.  O ciclo  produtivo demandava muito tempo para a  confecção dos

artigos finalizados. Com o advento da revolução industrial e o emprego de máquinas a vapor,

houve substituição da mão de obra artesanal por mão de obra profissionalizada para operar

equipamentos na busca da padronização de produtos e processos. Desde então, a sociedade

contemporânea vem aprimorando os processos produtivos em direção à produção em massa

em escala global. Em decorrência disso, também houve o aumento da competição entre as

organizações.  Nesse sentido, gradualmente as empresas vêm buscando práticas e maneiras

que que sustentem vantagens competitivas em relação aos seus pares. 

É  nesse  cenário  que  surge  o  Lean  Manufacuting,  um modelo  japonês  criado  nos

ambientes de chão de fábrica da montadora de automóveis Toyota. Em suma, através de suas

diversas  ferramentas  de  melhorias,  o  Lean  Manufacuting permite  otimizar  processos

produtivos sem um alto custo de investimento,  possibilitando melhor controle e gestão do

tempo da produção e, consequentemente, aumentar os índices de performance fabris.

Sendo  assim,  este  estudo  está  direcionado  a  uma  empresa  do  ramo  papeleiro  do

interior do Paraná foi realizado. A referida empresa emprega cerca de 150 colaboradores e se

destaca  na  fabricação  de  cartelas  de  papel  para  acondicionamento  de  ovos  para  o  setor

granjeiro. 

Através  deste  estudo  buscou-se  responder  a  seguinte  questão:  Como  otimizar  o

processo de produção em uma empresa do ramo papeleiro? No intuito  de responder  essa

questão,  inicialmente investigou-se como funciona o processo produtivo em uma empresa

papeleira,  apontando suas particularidades e como são feitos os produtos. Na sequência, o

estudo buscou separar o processo em partes, tornar mais fácil sua análise e compreensão e,

consequentemente,  encontrar  falhas  e  pontos  de  melhorias.  Para  isso  utilizou  do  modelo

CESM, cujo modelo foi criado pelo físico e filósofo Mário Bunge com a intenção de mostrar

que tudo o que existe é um sistema ou faz parte de um sistema, podendo ser desmembrado em

quatro dimensões: composição, ambiente, estrutura e mecanismo. 

Para a aplicação do trabalho, o modelo CESM base para constituição de conjunto de

grupos de trabalho focados na realização de encontros de brainstorming na busca da Melhoria

Contínua. Neste sentido, a ferramenta  brainstorming possibilitou aos integrantes dos grupos
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discutir melhorias e correções de falhas do processo produtivo.

O primeiro grupo de Melhoria Contínua, denominado Grupo Composition, discutiu os

assuntos  relacionados  a  matéria  prima,  funcionários,  máquinas  e  equipamentos.  Como

problema  detectado,  o  grupo  apontou  a  falta  de  treinamento  com  os  operadores,  a  má

qualidade da matéria prima e as manutenções corretivas nos maquinários. Como sugestões de

melhorias  para esse tema,  a  equipe sugeriu a  aplicação de cursos  e  treinamentos  para os

funcionários, proporcionando real capacitação, e a implantação do controle estatístico para

melhorar o controle do processo produtivo. 

No segundo item, o grupo Environment, tratou questões que impactam no processo de

uma  forma  indireta,  como  a  relação  entre  os  funcionários  e  os  fornecedores,  relatando

problemas  como  a  falta  de  programas  que  motivem  os  funcionários  e  a  necessidade  de

desenvolvimento  de  novos  fornecedores.  Nessa  etapa,  foram sugeridas  melhorias  como a

realização  de  testes  de  produtos  para  novos  fornecedores  e  programas  para  melhorar  a

motivação dos colaboradores. 

Já na terceira etapa do modelo, o grupo Structure pode tratar assuntos relacionados a

estrutura,  bem como dificuldades  com as  metas  estabelecidas,  a  demanda e  a  quantidade

produzida.  Nesse  tópico,  as  ideias  propostas  foram  de  melhorar  a  padronização,  criar

procedimentos operacionais e aprimorar o controle estatístico do processo. 

No quarto e último item do modelo CESM, que é o grupo Mechanism, cujo item está

relacionado e interligado com os todos anteriores, foram tratadas maneiras de resolver a baixa

qualidade e o tempo de máquina parada. Sendo trazido sugestões como o levantamento das

principais causas que fazem a máquina parar e um plano de manutenção preventiva, podendo

reduzir esse tempo e melhorar a qualidade do produto final.

Desta forma, como resultado da decomposição do processo produtivo com o CESM e

a constituição dos grupos trabalho para Melhoria  Contínua,  obteve-se o levantamento das

falhas  e  dos  pontos  de  melhorias  encontrados.  Metodologicamente,  a  próxima  etapa  da

pesquisa foi criar um plano de ação para resolver os problemas apontados. Para isso, foram

utilizadas as ferramentas do Lean Manufacturing. 

Um dos  principais  problemas  apontados  foi  a  constante  interrupção  decorrente  da

paralização do funcionamento de máquinas, impactando nas metas de produção e prejuízos

monetários à empresa. Para contornar essa situação, das ferramentas do Lean Manufacturing,

foram adotadas o Diagrama de Ishikawa e o PDCA. O Diagrama de Ishikawa foi utilizado

para identificar  e representar  as principais  causas da paralização da máquina.  Já o PDCA
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formaliza o plano de ação a ser seguido para minimizar os efeitos da paralização.

Ademais,  destaca-se  a  aplicação  das  ferramentas  do  Lean  Manufacturing

anteriormente citadas na gestão da linha de produção da empresa durante três meses. Nesta

prova de conceito, reduziu-se o tempo de máquina parada em 17 %, o que representou um

resultado monetário  adicional  de R$ 74.000,00 (setenta  e  quatro  mil  reais).  Desta  forma,

considera-se  que  resultados  positivos  foram  atingidos  para  com  o  processo  produtivo.

Portanto, as ferramentas aplicadas foram exitosas em sua proposta inicial, conferindo ganhos

reais para a empresa.

Além do  ganho  para  empresa,  este  trabalho  também  se  preocupou  em mostrar  a

importância do estudo das ferramentas do Lean Manufacturing, bem como sua rica literatura e

seu impacto nas industrias, qual prova a necessidade de se tornar mais conhecido no meio

acadêmico. 

Para  a  elaboração  de  trabalhos  futuros  sugere-se  a  implantação  mais  efetiva  da

metodologia  Kaizen, pois  como é  destacado por  vários  autores,  essa  metodologia  sempre

possibilita  a  melhora  do meio. Além disso,  sugere-se  a  necessidade  de  realização  de um

trabalho com período de análise mais longa, permitindo a análise estatística mais ampla das

melhorias realizadas através da implementação das ferramentas do Lean Manufacturing. 
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