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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta como é realizada a gestão da produção em uma empresa do ramo têxtil 

do município de Tapejara RS, tem como foco principal entender como a empresa controla a 

produção e sugerir melhorias em suas ferramentas de controle. O primeiro passo foi realizar 

uma pesquisa bibliográfica para conhecer melhor sobre gestão de produtividade, após foi 

realizada quadro visitas na linha produtiva para buscar entender como era realizada o controle 

de produção e assim foi analisado o quanto a empresa já trabalha com uma gestão de produção 

eficiente, em virtude de não ser uma empresa muito grande e já ter controles bastante eficaz 

como a cronoanálise e balanceamento da linha produtiva. Mas de contrapartida foi detectada 

um dos maiores obstáculos da empresa é a gestão da qualidade, pois e algo que precisa de um 

acompanhamento maior pois traz inúmeros prejuízos para a empresa, pois é algo que já deveria 

ter ido para o cliente ou dado entrada no estoque da empresa, mas em virtude dos concertos 

permanece na produção para realizar o retrabalho, ocasionando um atraso no envio para o 

cliente e consequentemente o não faturamento das peças. Assim uma das sugestões foi a 

empresa trabalhar com os conceitos do Just in Time, pois cada colaborador devera supervisionar 

se a peça que chegou para ele na linha de produção está em perfeitas condições e se não existe 

nenhuma irregularidade na peça, se a peça estiver com qualquer tipo de problema ele não 

procede com sua operação, assim evita custos desnecessários. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo produtivo vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, dentre os fatos que 

marcaram essas mudanças tem-se a Revolução Industrial, século XVIII, representada pela 

alteração promovida no modo de produção, tanto em nível manufatureiro, quanto em nível 

tecnológico (CUNHA, 2008). Nas primeiras décadas da Revolução Industrial a produção era 

predominantemente pela forma artesanal e manual, que em seguida passou a ser mecanizada. 

Como modelo dessas mudanças, registra a invenção da linha de produção de Henry Ford, 

responsável pela aplicação da produção em série para produzir em massa automóveis em menor 

tempo e a um custo mais reduzido (LOPES, 2013), e os estudos de Frederick W. Taylor, que 

ficaram conhecidos como taylorismo, apresentando como característica a ênfase nas operações, 

procurando aumentar a eficiência operacional (CUNHA, 2008). 

Atualmente, sem produtividade ou sem a eficiência do processo produtivo, 

dificilmente uma empresa vai ser bem-sucedida ou até mesmo sobreviver no mercado. Devido 

ao acirramento da concorrência, a gestão da produtividade está se tornando um dos quesitos 

importantes na formulação das estratégias de competitividade das empresas (CUNHA, 2008). 

A empresa no qual vai ser realizada a pesquisa ela produz e vende artigos em couro, 

na qual já está implantado o método de cronoanálise e balanceamento de atividades por células 

de produção (CUNHA, 2008). 

Nesse contexto, as organizações buscam continuamente a melhoria na gestão da 

produtividade e eficiência de seus processos, bem como o aumento de produtividade obtendo 

maior lucratividade e competitividade no mercado. Diante desse cenário abordaremos como a 

empresa poderá melhorar sua produção com eficiência e qualidade. 

Diante do exposto, toma-se como problemática para o estudo: analisar os métodos e 

ferramentas de controle de produção propondo ações para uma melhor eficiência da empresa 

 Além disso, visando à resolução deste problema, este estudo tem como objetivo 

implementar uma gestão de produção mais eficiente, sendo que utilizará como objetivos 

específicos: Fazer uma revisão bibliográfica sobre gestão de produção; Entender quais 

ferramentas de controle de produção a empresa já utiliza; Sugerir ferramentas e ações de 

controle de produção que podem ajudar a empresa neste processo. 

 Em relação à metodologia aplicada na análise, foi utilizado o estudo de caso onde foi 

analisado quais métodos de gestão de produção a empresa já utiliza, para conseguir dar 

sugestões de quais ferramenta e métodos a empresa poderia se utiliza para alcançar seus 

objetivos. 
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Contudo, é importante destacar que através de uma melhor gestão de produtividade, a 

organização conhecerá o desempenho de seus colaboradores, permitindo assim que os mesmos 

se desenvolvam profissionalmente junto à organização. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

A capacidade de uma empresa se manter competitiva no mercado nunca foi uma tarefa 

fácil, contudo, com a chegada da globalização essa habilidade tornou – se ainda mais difícil 

perante a os desafios lançados frequentemente. 

Permanecer no mercado e atualmente o maior desafio para gestores de pequenas 

medias e grandes empresas, sendo fundamental que os esforços sejam realizados com o intuito 

de usar os recursos disponíveis de forma racional, Afim de se atingir níveis de produção com 

maior produtividade 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 

A necessidade por produtos variados e diversificados que atendam as expectativas e 

desejos dos diferentes tipos clientes implicam em um maior esforço das indústrias em elevar a 

produtividade. No setor têxtil não é diferente e se torna vital o avanço tecnológico e na redução 

das perdas dos recursos. A melhoria nos níveis de produtividade consequentemente aumentaria 

o capital. 

Com isso o problema de pesquisa é: analisar os métodos e ferramentas de controle de 

produção propondo ações para uma melhor eficiência da empresa 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver análise dos indicadores e ferramentas de controle de produção propondo 

ações para uma melhor eficiência. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Fazer uma revisão bibliográfica sobre gestão de produção; 
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b) Entender quais ferramentas de controle de produção a empresa já utiliza; 

c) Sugerir ferramentas e ações de controle de produção que podem ajudar a empresa 

neste processo. 

 

  

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

São dois pontos principais que justificam está pesquisa: a real importância das 

pequenas medias industrias no contexto econômico e social do pais, e a necessidade de uma 

gestão da produção mais efetiva que essas organizações, na sua grande maioria necessitam. 

Apesar de haverem muitos estudos a respeito da gestão da produção, a maior parte é 

voltada para grandes empresas, apesar da grande importância das pequenas e medias 

organizações para a composição do tecido industrial e para a geração de empregos. 

Com isso nos dias atuais, onde a globalização exige das empresas competência, é 

necessário que elas recorram a estratégias eficazes para poder permanecer e concorrer no 

mercado. A gestão da produtividade, permite aumentar as chances de alcançar os objetivos 

desejados, bem como permite avaliar a qualidade do serviço prestado. 

A pesquisa tem a finalidade de mostrar o quanto a gestão da produção é importante 

para o sucesso de qualquer organização. Elas são ferramentas indispensáveis para a empresa 

enfrentar as adversidades do mercado.  

A cronoanálise e algo que a empresa já utiliza com bastante eficiência no seu processo 

produtivo, mas como qualquer outra empresa necessita de melhorias e com este trabalho vamos 

conseguir auxiliar a empresa, no que precisa ser melhorado e com isso fazer com que a empresa 

cresça no mercado que ela está inserida. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INDÚSTRIAS TÊXTIL 

 

O método de fabricação de itens varia de uma região para outra. Em alguns casos, o 

tecido pode ser cortado e costurado à mão com uma agulha e linha. Outras vezes, os têxteis são 

produzidos em uma máquina de costura. Grandes instalações de fabricação geralmente geram 

produtos de pano em equipamentos informatizados especificamente projetados para fazer um 

determinado item (ALVES, 2014). 

Alguns segmentos da indústria têxtil tratam da importação e exportação de tecidos. 

Designers e fabricantes de roupas geralmente têm compradores que viajam pelo mundo 

procurando o pano certo para criar suas modas. Isso porque o tipo de material produzido 

localmente varia muito de um país para outro. Os métodos de tecer fibras juntos para fazer pano 

também variam, de modo que os fabricantes podem preferir uma técnica em vez da outra, 

dependendo da roupa que estão produzindo (DIAS, 2007). 

Grande parte da indústria têxtil envolve roupas. Muitas pessoas são empregadas 

projetando novas modas e comercializando-as para a produção. Outros estão envolvidos na 

supervisão da fabricação de certas modas. Isso inclui ensinar as pessoas a costurar roupas e 

inspecioná-las por defeitos na mão-de-obra (DIAS, 2007). 

Outras empresas têxteis produzem lençóis domésticos, como lençóis, cobertores, 

fronhas e toalhas. Esses itens podem ser fabricados costurando tecidos ou tecendo fibras juntos. 

Alguns produtos exigem o uso de um padrão, enquanto outros são montados no estilo livre. Isso 

varia dependendo do item que está sendo feito e do tipo de material utilizado (VASQUES, 

2011). 

 

As descrições de trabalho e os requisitos de habilidade nas indústrias 

têxtil e de vestuário mudaram consideravelmente nos últimos 

tempos devido às mudanças na dinâmica dos negócios e revoluções 

tecnológicas. Fazer negócios não tem sido tão caro antes; aumento 

de salários, custos de serviços públicos e regulamentações rigorosas 

de conformidade estão continuamente pressionando as contas. 

Como resultado, o espaço para erro tornou-se muito limitado com a 

margem de retorno. Os donos da indústria estão trabalhando duro 

para encontrar o equilíbrio certo e as trocas entre oportunidades. As 

indústrias estão envolvidas em uma corrida louca de produção dos 

produtos de melhor qualidade ao menor custo possível. Assim, 

manter a eficiência em todas as áreas de operação de negócios 

tornou-se tão importante que as formas convencionais de fazer as 

coisas estão se tornando menos eficazes. Essa circunstância está 

pressionando os profissionais têxteis e de vestuário a desenvolver 
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novos conhecimentos e habilidades que lhes permita utilizar melhor 

seus recursos, tecnologias e processos organizacionais. (DE LIMA 

TRINDADE, 2012, p. 36). 

 

A produtividade de uma fábrica de confecção está diretamente relacionada com o 

faturamento da empresa. Ela é capaz de afetar tanto as despesas básicas envolvidas em um 

negócio quanto o seu lucro (FILLETI, 2020). 

E isso torna-se ainda mais fundamental neste momento de retomada do setor têxtil no 

país, que conta com perspectivas positivas, desde que as empresas façam ajustes em seus 

processos produtivo (FILLETI, 2020). 

Entretanto, esse cenário positivo para a confecção também abre as portas para o 

aumento da concorrência, fazendo com que seja necessário ter procedimentos otimizados, 

atualizados e nos quais a busca seja por aumento de eficiência ao mesmo tempo que reduz 

custos (FILLETI, 2020). 

 

2.1.1 Cadeia de suprimentos na indústria de vestuário 

 

A cadeia de suprimentos é o sistema de organização envolvendo pessoas, informações 

e recursos para mover um produto do seu conceito original para o destino final: o cliente. O 

caminho crítico é o cronograma necessário para conseguir isso (FILLETI, 2020). 

A cadeia de suprimentos é essencialmente uma parceria entre o comprador, o 

fabricante e quaisquer terceiros envolvidos em várias etapas de produção, e mapeia as 

responsabilidades de todos os envolvidos (FILLETI, 2020). 

A Indústria Têxtil é caracterizada por uma complexa rede de produção que abrange 

muitos negócios e geralmente ultrapassa fronteiras internacionais. Tornou-se uma mercadoria 

essencial no dia a dia, como comida e água. A veracidade da produção no campo têxtil se 

espalhou em todas as áreas, desde vestuário até tecidos industriais, têxteis protetores, têxteis 

compostos, têxteis médicos, automotivos, aeroespaciais e em tantas outras áreas. Agora, dia-

dia, a gama de produtos não está dentro da periferia de uma área, mas alcançada em canto e 

canto em todo o mundo (FILLETI, 2020). 

Hoje, as vendas são altamente voláteis e sazonais e para atender aos requisitos precisa 

de um bom planejamento de capacidade, programação de produção, controle de processos, 

gestão de estoque para tornar tudo uma proposta lucrativa. Para fazer uma solução integrada 

que abrange o balanceamento de estoque, gestão de estoque, planejamento de produção e 

programação de distribuição, um sistema adequado precisa ser desenvolvido. Assim, para fazer 
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todos os sistemas em ordem, o ideal é ter uma gestão adequada da cadeia de suprimentos nas 

Indústrias Têxteis (FILLETI, 2020). 

O fluxo de informações entre parceiros de negócios, produtores para distribuidores e 

varejistas, a otimização de estoque, a oferta de demanda deve ser perfeita através da gestão 

adequada da cadeia de suprimentos (FILLETI, 2020). 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO NA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

2.2.1 Planejamento 

 

Esta é uma dica que vale muito para melhorar a produtividade de uma fábrica de 

confecção. O planejamento é o ponto inicial para alavancar qualquer negócio. A desorganização 

acaba levando a uma queda de produção e, consequente, ao prejuízo. Por isso, mostrar para as 

pessoas que trabalham com você que há um planejamento pode auxiliar a manter uma boa 

produtividade (OLIVEIRA, 2011). 

Então, para evitar desequilíbrios, retrabalhos e gargalos produtivos, o gestor deve 

certificar-se de que todas as etapas, desde a compra de matéria-prima até a logística, sigam um 

cronograma organizado e bem-estruturado (OLIVEIRA, 2011).  

Essa prática ainda permite que se utilize os recursos financeiros da confecção da 

melhor maneira possível, já que com planejamento é possível prever despesas, gastos e até 

mesmo prejuízos futuros, além de conseguir delegar tarefas para os funcionários de maneira 

otimizada (OLIVEIRA, 2011).  

 

2.2.2 Treinamento da equipe de trabalho 

 

Uma coisa é certa: um profissional com treinamento adequado é mais efetivo na 

realização de suas tarefas dentro da confecção, do que aquele que não passou por nenhum tipo 

de treinamento (MOURÃO, 2013). 

Cada vez mais, se trabalha com o uso de novas tecnologias no chão de fábrica e, para 

aproveitar a mão de obra que se tem e seguir realizando as tarefas diárias, um treinamento para 

lidar com as novidades é fundamental, principalmente se o resultado almejado for de uma maior 

produtividade, principal foco das novas tecnologias (MOURÃO, 2013). 

O treinamento e a qualificação constantes também se fazem necessários no cenário de 

redução de custos e aumento da eficiência produtiva. Colaboradores desalinhados com os 
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maquinários e processos da indústria são mais propensos a desperdiçarem matéria-prima e 

recursos financeiros. Além disso, não saberão como lidar com os desafios e tecnologias, sendo 

que isso resulta em linhas produtivas mais (MOURÃO, 2013). 

 

2.2.3 Motivação da equipe 

 

Um dos segredos para melhorar a produtividade de uma fábrica é motivar a equipe.  

Assim, motivação e produtividade andam de mãos dadas e para motivar os funcionários de uma 

confecção há muitas formas: oferecendo bonificações para que atinjam metas, proporcionando 

um bom ambiente de trabalho, dando feedback para o pessoal, ministrando palestras 

motivacionais (SILVA, 2013). 

O ambiente laboral é onde os funcionários passam mais tempo. Portanto, esse deve ser 

um local saudável fisicamente e mentalmente e que promova o crescimento pessoal, pois isso 

interfere a eficiência e engajamento de toda a equipe, incluindo os setores administrados, e não 

somente aqueles da linha produtiva (SILVA, 2013). 

 

2.2.4 priorizar as qualidades dos materiais de trabalho 

 

É difícil motivar profissionais sem condições de trabalho, então, tão importante quanto 

desenvolver ações motivacionais é a qualidade do que é usado para produzir as peças 

(TEIXEIRA, 2017). 

Uma máquina de costura de pouca qualidade, por exemplo, pode acabar gerando 

muitos problemas, exigir consertos e, inclusive, ter o efeito inverso que é provocando uma 

queda de produtividade (TEIXEIRA, 2017). 

Assim como a máquina, os aviamentos, tecidos e materiais de acabamento com pouca 

qualidade também podem ocasionar problemas e diminuir a produtividade do trabalho na 

confecção (TEIXEIRA, 2017). 

Por isso, disponibilizar aos funcionários o trabalho com materiais e máquinas de 

qualidade para manter a produtividade é recomendável (TEIXEIRA, 2017). 

Além da diminuição da produtividade, a qualidade da matéria-prima e dos 

equipamentos utilizados também interfere na sua imagem e competitividade perante o mercado. 

Tecidos de má qualidade prejudicam a durabilidade e o conforto dos clientes (TEIXEIRA, 

2017). 
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Para potencializar a produtividade de uma fábrica de confecção nesse sentido e ainda 

melhorar a sua imagem é preciso que desenvolver um controle de qualidade eficiente, sendo 

desde a compra até o manuseio dos materiais e equipamentos (TEIXEIRA, 2017). 

 

2.2.5 Uso da tecnologia 

 

A automação de processos e o trabalho auxiliado por recursos tecnológicos podem 

gerar um ganho de produtividade bastante significativo para uma fábrica de confecção. Além 

disso, é impossível falarmos de produtividade de uma fábrica de confecção sem mencionar 

tecnologias e maquinários mais eficientes (LUCATO, 2015). 

Essas ferramentas ajudam a otimizar e a agilizar seus processos produtivos e a reduzir 

níveis de retrabalho e de tempo necessário para a finalização de diversas atividades. Para que 

entenda melhor a importância desse investimento, separamos os principais benefícios das 

inovações e automações para a produtividade de uma confecção (LUCATO, 2015). 

 

2.2.6 Agilidade e eficiência e redução de custos 

 

Máquinas obsoletas, processos manuais e a ausência de uma gestão orientada por 

dados podem ser os responsáveis diretos pela falta de produtividade, aumento dos custos e 

competitividade defasada (LUCATO, 2015). 

A tecnologia é um fator determinante para os seus resultados, pois permite que as 

mesmas tarefas sejam feitas com mais agilidade, precisão e com a utilização de menos recursos. 

Além disso, tecnologias antigas necessitam de mais gastos, principalmente por serem 

extremamente limitadas em suas funcionalidades e precisarem de manutenções constantes 

(LUCATO, 2015). 

 

2.2.7 Integração de setores e informações 

 

Em uma indústria têxtil, tudo deve funcionar de maneira sistêmica, e não isolada. Em 

outras palavras, em uma confecção, tudo está interligado. A qualidade e agilidade do 

departamento de compras influencia a linha produtiva, o setor financeiro, a logística e os demais 

setores, por exemplo (LUCATO, 2015). 
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Portanto, um dos investimentos deve ser em softwares que integrem informações e 

dados, para que todos os processos sejam organizados e alinhados com os resultados e 

necessidades de cada departamento (LUCATO, 2015). 

2.2.8 Linhas produtivas mais eficientes e avançadas 

 

Um conceito que tem repercutido muito no meio industrial como sendo a tendência 

das fábricas é o de Manufatura Avançada. Essa é uma união dos avanços nos sistemas de 

computação e da automação industrial, principalmente se tratando dos equipamentos utilizados 

(LUCATO, 2015). 

Essa é uma transformação para que a indústria têxtil se torne mais inteligente, eficiente 

e que seja possível aumentar a produtividade de uma fábrica de confecção. Para isso, o 

investimento precisa ser em maquinários de alta performance, que permitam padronizar e 

agilizar processos (LUCATO, 2015). 

No entanto, como dito, uma fábrica deve funcionar de maneira integrada. Dito isso, é 

importante que a automação seja planejada para todos os processos e não somente alguns. 

Afinal, o acabamento é influenciado pela confecção e pela tecelagem, por exemplo. Então, a 

inovação deve ser um modelo de negócio para toda a confecção (LUCATO, 2015). 

 

2.2.9 Layout da fábrica 

 

Pode parecer um detalhe insignificante, mas saiba que não é. Conforme dados do 

Sebrae, um layout inadequado pode fazer com que cerca de 30% do tempo destinado à produção 

seja desperdiçado com transporte de materiais e produtos (NEUMANN, 2005). 

A movimentação desnecessária ou excessiva dos funcionários para executarem suas 

tarefas pode comprometer a produtividade de uma fábrica de confecção (NEUMANN, 2005). 

Por exemplo, quando os tecidos a serem utilizados ficam distantes das máquinas, o 

material para acabamento fica em outra extremidade, tudo isso consome um tempo 

desnecessário de deslocamento e paradas que reduzem a produtividade de sua equipe 

(NEUMANN, 2005). 

Por isso, é fundamental estudar o layout atual de sua fábrica e encontrar formas de 

melhorá-lo para facilitar a rotina produtiva de seus funcionários. O ideal é que o layout seja 

organizado pensando no tipo de máquina ou processo (NEUMANN, 2005). 
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Por exemplo, os materiais de acabamento devem ficar próximos às máquinas de 

acabamento. Assim como as tintas, lavadoras e demais componentes de tinturaria devem ficar 

próximos aos equipamentos utilizados nessa etapa, e assim por diante (NEUMANN, 205) 

Não esqueça de priorizar a segurança por meio de sinalizações, demarcações de 

passagens e isolamento em operações perigosas. Acidentes interferem em diversos aspectos 

produtivos, como custos, saúde do trabalhador, procedimentos legais e na produtividade 

(NEUMANN, 2005). 

 

2.2.10 Criação de Metas 

 

Dependendo da forma como se colocam as metas, elas podem ser razão de motivação 

do funcionário. Mas é preciso ter um cuidado para que as metas estabelecidas sejam possíveis 

de serem cumpridas, uma vez que metas malfeitas podem provocar o efeito oposto e levar a 

uma diminuição da moral da equipe por não as alcançar, o que ocasionará queda na 

produtividade e na qualidade de suas entregas (ALENCAR, 2015). 

Para melhorar a produtividade de uma fábrica de confecção é necessário ter em mente 

que a eficiência produtiva é resultado de um conjunto de decisões inovadoras e que prezam pela 

tecnologia, e não uma atividade em isolado (ALENCAR, 2015). 

 

2.3 GERENCIAMENTO PELA ENGENHARIA NA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

A abordagem interdisciplinar em relação aos estudos (Ciência, tecnologia, engenharia 

e matemática) evoluiu durante o século XIX, quando os acadêmicos passaram a perceber a 

importância do conhecimento gerencial e social, juntamente com o conhecimento técnico para 

que os engenheiros fossem bem-sucedidos em grandes projetos (FERREIRA, 2014). 

Com a rigorosa industrialização em todo o mundo, a concorrência entre as empresas 

se intensificou e hoje tornou-se tão imensa que apenas engenheiros e tecnólogos não são mais 

capazes de criar soluções para negócios sustentáveis; em vez disso, as organizações buscam 

pacotes que não só são competentes tecnicamente, mas também competentes na aplicação 

eficiente de suas capacidades técnicas (FERREIRA, 2014). 

 

A adoção de cursos de gestão em diferentes áreas de engenharia é 

um fenômeno comum nos dias de hoje, já que a maioria das 

organizações industriais espera que os engenheiros sejam bons 

gestores também. As indústrias têxtil e de vestuário não são 

nenhuma diferença. Engenharia e Engenharia industrial são duas 
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áreas interdisciplinares que se tornaram muito importantes para as 

indústrias que operam em um ambiente volátil como as indústrias 

têxtil e de vestuário. (FERREIRA, 2014, p. 36). 

 

Segundo Leal (2017) a gestão de Engenharia industrial é a aplicação de princípios de 

gestão nas práticas de engenharia. Reúne a capacidade tecnológica de resolução de problemas 

da engenharia e o planejamento, organização e liderança de capacidade de gestão, a fim de 

supervisionar o desempenho operacional de empreendimentos complexos orientados à 

engenharia. A engenharia trabalha para melhorar o negócio com uma melhor compreensão das 

funções de negócios e gestão, projetos, marketing e contabilidade, custos e finanças, 

comunicação e tecnologia. As áreas estudadas em são Gestão Geral, Planejamento e 

Desenvolvimento de Negócios, Liderança, Gestão de Marketing, Contabilidade gerencial e 

gestão de custos, Gestão de Projetos, Economia Gerencial, Gestão de Tecnologia, Gestão da 

Cadeia de Suprimentos, Ciência de Dados e Análise para Tomada de Decisões, 

Desenvolvimento de Produtos, Engenharia Financeira e Desenvolvimento de 

Empreendedorismo. 

Para Leal (2017) têxtil e vestuário é uma indústria caracterizada por uma cadeia de 

suprimentos complexa e longa, intensamente orientada ao trabalho e um impacto formidável 

no meio ambiente. Como resultado, a indústria está sempre sofrendo com algum tipo de 

problemas relacionados à engenharia e aos negócios. Encontrar soluções para esses problemas 

torna-se fatores de vantagem competitiva para as indústrias concorrentes no mercado.  

 

2.4 CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

Este processo tem como finalidade acompanhar a produção realizada, para que seja 

comparada com o planejamento inicial. O resultado do planejamento é aquilo que se deseja que 

seja realizado, porém, a prática não e bem assim que acontece, ocorrem diversos problemas que 

impedem que o planejamento seja seguido conforme o planejado, assim com o controle de 

produção é possível saber se aquilo que foi planejado foi cumprido (FÁBIO FAVARETTO 

2001). O modelo deste processo pode ser conferido na figura 1. 
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Figura1: Modelo do processo de controle de produção. 

Fonte: Fábio Favaretto, (2001). 

 

2.5 FERRAMENTAS DE CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

2.5.1 Gestão da qualidade  

 

De acordo com Rosário, (2004) a gestão da qualidade deve ser feita utilizando 

processos gerenciais, que se iniciam utilizando o planejamento da qualidade, onde seguem 

alguns passos resumidos da seguinte forma: 

 

 Estabelecer metas de qualidade; 

 Identificar os clientes; 

 Determinar as necessidades dos clientes; 
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 Desenvolver características do produto que atendam às necessidades dos 

clientes; 

 Desenvolver processos que sejam capazes de produzir aquelas características 

dos produtos  

 Estabelecer controles de processos e transferir os planos resultantes para as 

forças operacionais. 

Já a definição encontrada em Feignbaum (1986) é: 

 

Controle de qualidade total é um sistema eficiente que visa integrar 

esforços para desenvolvimento, manutenção e aperfeiçoamento da 

qualidade de vários grupos em uma organização, de forma a permitir 

marketing, engenharia produção e assistência dentro dos níveis mais 

econômicos e que possibilitem satisfação integral do consumidor. 

 

2.5.2 Controle Estatístico de Processo 

 

Essa ferramenta de qualidade serve para identificar falhas que podem interferir na 

eficiência do efeito do processo avaliado. Isso deixa à organização tomar estratégias focalizadas 

no avanço contínuo (FÁBIO FAVARETTO, 2001). 

O CEP (Controle Estatístico de Processo) tem como principal objetivo padronizar e 

consolidar o processo, de modo a amparar as melhorias, otimizar recursos, diminuir erros de 

produção e aprimorar a qualidade do produto final (FÁBIO FAVARETTO, 2001). 

 

2.5.3 Overall equipment effectiveness 

 

O Overall Equipment Effectiveness consiste em monitorar e melhorar a eficácia nos 

processos de fabricação nas indústrias. Trata-se um conjunto de ações tomadas a partir de 

indicadores que determinam a melhor forma de gerenciar os processos de produção 

(PROENÇA; TUBINO, 2010). 

O método é simples, prático e objetivo, é capaz de detectar as falhas mais comuns que 

acontecem diante de todos, que impactam diretamente na produtividade. Oferece indicadores 

que mostram a situação de cada máquina e onde aplicar as melhorias (SANTOS, 2009). 

Os indicadores de tempo consistem em índices do OEE, tais como: tempo total 

operacional, paradas planejadas, perdas por disponibilidades, perdas por desempenho e perdas 

por qualidade (SANTOS, 2009). 

 



27 

 

2.5.4 Cronoanálise 

 

A cronoanálise é usada para cronometrar e analisar o tempo que um operador utiliza 

para realizar determinada operação no fluxo de produção, permitindo um tempo de tolerância 

para necessidades fisiológicas, quebras de maquinário entre outras. Além dessas características 

o profissional da cronoanálise é o cronoanalista que orienta e otimiza a sequência operacional 

analisando o melhor processo a ser seguido para realizar determinadas atividades. 

 

A Cronoanálise analisa os métodos, materiais, ferramentas e 

instalações utilizadas para a execução de um trabalho com o 

objetivo de encontrar uma forma mais econômica de se fazer um 

trabalho, normalizar os métodos, materiais, ferramentas e 

instalações, determinar de forma exata e confiável o tempo 

necessário para um empregado realizar um trabalho em ritmo 

normal (tempo padrão). (MIRANDA, 2009). 

 

Na Figura 2 abaixo mostra claramente a importância da cronoanálise não só para as 

empresas, mas para a vida de seus colaboradores. 
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Figura 2: Importância da Cronoanálise 
Fonte: Oliveira. Cássia, (2009, p. 19). 

 

A ferramenta também consegue definir o tempo padrão para cada operação, valor 

principal para um balanceamento eficaz da linha de produção, deixando claro o aproveitamento 

elevado da capacidade de mão-de-obra e de maquinário provocando economias no que diz 

respeito aos recursos utilizados. 

 

2.5.5 Balanceamento da linha de produção 

 

As empresas estão sempre sendo movidas pelo mercado, e para isso são indispensáveis 

diferenciais competitivos. Através da melhoria contínua de processos e gestão encontra-se a 

melhor forma de alcançar esses diferenciais. O balanceamento de linha de produção é um dos 

métodos para melhorar o processo e simplificar a gestão (DEMBOGURSKI, et al, 2008). 

Carravilla (1988) nomeia o balanceamento, como conjuntos operacionais divididos em 

estações de trabalho, otimizando a utilização de mão de obra e equipamentos evitando tempos 

ociosos. As linhas que possui um balanceamento equilibrado proporcionam um fluxo tranquilo 

e contínuo de trabalho, pois os colaboradores realizam as atividades no mesmo ritmo. A grande 

dificuldade de se balancear uma linha, está no desenvolvimento de tarefas, ou conjuntos de 

operações que tenham o mesmo tempo de duração. Quando se tem tarefas longas durante o 

processo, pode ser feita a divisão, ou quando há tarefas curtas pode ser agrupada dependendo 

na tarefa executada. 

Toledo Jr, (1977, p. 183), destaca que balancear uma linha de produção ou montagem, 

dando a mesma carga de mão de obra às pessoas que ali trabalham anula os “gargalos” de 

produção. 

Neste contexto é importante ressaltar que o balanceamento é um ótimo método para a 

otimização industrial tendo o conhecimento que possíveis ociosidades podem ser eliminadas 

através do mesmo, se usado corretamente, portanto determinar possíveis postos de trabalho e 

distribuir as tarefas de acordo com sua sequência e tempo de ciclo são questões consistentes 

para um balanceamento eficaz (TOLEDO JR, 1977). 

 

2.5.6 Just in time 

 

O sistema Just in time, foi desenvolvido na Toyota Motor Company, no Japão. Pode-

se dizer que a técnica foi criada para combater o desperdício. Após o conceito de Just in time 
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se ampliou, e atualmente é mais uma filosofia gerencial, que busca não apenas extinguir os 

desperdícios, mas também colocar o elemento certo, no lugar certo e na hora certa (MARTINS, 

1998). 

Entre os principais componentes considerados como perdas (por não agregarem valor 

aos produtos), pode-se citar: estoques em geral, tempos de espera, movimentação de materiais, 

defeitos, máquinas paradas etc (MARTINS, 1998). 

Utilizando essa prática o just in time objetiva fazer com que seus processos produtivos 

alcancem melhores índices na qualidade, maior confiabilidade em seus equipamentos e 

fornecedores e maior flexibilidade de resposta através de redução de tempos de preparação de 

máquinas para a produção de lotes menores e mais adequados a demanda do mercado 

(CORRÊA; GIANESI, 1993). 

 

2.5.7 Vantagens do Just in time 

 

De acordo com Zaccarelli (1986) o sistema JIT possui muitos benefícios, que podem 

ser notados através da análise de sua contribuição aos principais critérios competitivos:  

 

Custos: Dados os preços já pagos pelos equipamentos, materiais e mão de obra, o JIT, 

busca que o custo de cada um destes fatores seja diminuído ao essencialmente necessário. As 

particularidades do sistema JIT, o planejamento e a responsabilidade dos encarregados da 

produção pelo aprimoramento do processo produtivo beneficiam a redução de desperdícios. 

Existe ainda uma grande redução dos períodos de setup, interno e externo, além da diminuição 

dos tempos de circulação, dentro e fora da organização (ZACCARELLI, 1986). 

Qualidade: O projeto do sistema impede que os defeitos fluam ao longo do curso de 

produção; o único nível aceitável de defeitos é zero. Isto motiva a busca dos motivos dos 

problemas e das soluções que extingam as causas principais destes problemas. Os colaboradores 

são treinados em todas as tarefas de suas respectivas áreas, incluindo a verificação da qualidade. 

Sabem, portanto, o que é uma peça com qualidade e como produzi-la. Se um lote inteiro for 

gerado de peças defeituosas, o tamanho reduzido dos lotes minimizará o número de peças 

afetadas. O aprimoramento de qualidade faz parte da responsabilidade dos trabalhadores da 

produção, estando incluída na descrição de seus cargos (ZACCARELLI, 1986). 

Flexibilidade: O princípio do just in time acrescenta a flexibilidade de resposta do 

sistema pela redução dos tempos envolvidos no processo. Embora o sistema não seja flexível 

com relação à lista de produtos apresentado ao mercado, a flexibilidade dos trabalhadores 
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contribui para que o sistema produtivo seja mais flexível em relação às variações do mix de 

produtos. Por meio da manutenção de estoques baixos, um modelo de produto pode ser mudado 

sem que exista muitos componentes obsoletos. Como o projeto de componentes comprados é 

geralmente feito pelos próprios fornecedores a partir das particularizações funcionais, ao invés 

de especificações detalhadas e rigorosas de projeto, estes podem ser desenvolvidos de modo 

consistente com o processo produtivo do fornecedor (ZACCARELLI, 1986). 

 Velocidade: O baixo nível de estoques e a redução dos tempos permitem que o ciclo 

de produção seja curto e o andamento veloz. A prática de diferenciar os produtos na montagem 

final, a partir de componentes padronizados, de acordo com as técnicas de projeto adequado de 

manufatura e projeto adequado à montagem, permite entregar os produtos em prazos mais 

curtos (ZACCARELLI, 1986). 

Confiabilidade: A confiabilidade das entregas ao mesmo tempo é aumentada através 

da evidência na manutenção preventiva e da flexibilidade dos colaboradores, o que torna o 

processo mais potente. As regras do KANBAN e o entrada da visibilidade permitem identificar 

rapidamente os problemas que poderiam comprometer a credibilidade, permitindo sua imediata 

resolução (ZACCARELLI, 1986). 

 

2.5.8 KANBAN 

 

O termo Kanban é de origem japonesa e significa cartão, e propõe o uso dos post-its 

para indicar e acompanhar o andamento da produção dentro da indústria. Trata-se de um sistema 

visual que busca gerenciar o trabalho conforme ele se move pelo processo, (NUNES, 1992).
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa classifica-se como empírica pois, conforme Bonat (2009), busca conhecer 

informações verificadas na realidade, por meio de uma amostragem determinada. Embora seja 

fundamentada em atividades práticas, requer uma fundamentação teórica que servirá de suporte 

para a análise dos dados obtidos. A pesquisa é empírica, pois será aplicada em determinada 

empresa buscando entender quais seriam os principais fatores que estariam dificultando o bom 

desempenho dos colaboradores na organização. 

O tratamento dos dados será qualitativo, pois como diz Richardson (1999, p. 80) ¨[...], 

os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexibilidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais¨. Iremos entender e compreender o que está 

ocasionando a baixa eficiência da produção e como a gestão da produtividade pode ajudar a 

alavancar a eficiência da empresa. 

 Quanto aos objetivos, a pesquisa é explicativa e exploratória.  A pesquisa explicativa 

procura explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio da análise e interpretação dos 

fenômenos observados e também visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos; ̈aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o 

porquê das coisas¨ (GIL, 2010, p. 28).  

Já a pesquisa exploratória tem por objetivo aperfeiçoar hipóteses, validar instrumentos 

e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Constitui a primeira etapa de um estudo 

mais extenso, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser 

aplicada em estudos iniciais para se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 

2002). 

O procedimento técnico será um estudo de caso em uma empresa do ramo têxtil no 

município de Tapejara-RS. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada em quatro visitas na área produtiva da empresa para 

ter o conhecimento de como era realizada a cronoanálise, de como é feita a cronometragem dos 
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tempos das operações e o balanceamento da linha produtiva para saber a real importância destes 

métodos para a empresa e posteriormente entender quais eram as dificuldades da empresa. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados foi por meio de uma visita técnica dentro do processo produtivo 

da empresa para conhecer e interagir com a gestora de produção da organização, para buscar 

entender como a empresa trabalha com a cronoanálise e com o balanceamento da linha 

produtiva como que esses métodos auxiliam a ela e as supervisoras a tomar decisões 

importantes dentro do processo produtivo. Após juntas buscar melhorias que a empresa precisa 

desenvolver para se manter competitiva dentro do mercado, buscando sempre produtos com 

qualidade e preços acessíveis para nossos consumidores e fazer com que eles se sintam 

importante pela empresa o qual os vestem. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa do estudo está localizada no município de Tapejara RS e possui duas lojas 

no mesmo município, uma em Gramado RS e outra na cidade de Campos do Jordão SP. A 

empresa conta com um quadro de colaboradores de 86 e desses 45 fazem parte da produção e 

serão esses que vão fazer parte do estudo. A empresa tem implantado o método de cronoanálise 

e balanceamento de atividades por células de produção. Com isso foi estudado como a empresa 

trabalha com a cronoanálise e o balanceamento da linha de produção, e o que pode ser 

implantado de novo na empresa para ajudar a mesma no seu processo produtivo. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 A EFICÁCIA DA CRONOANALISE PARA A EMPRESA  

 

A cronoanálise e de fundamental importância pois e com ela que e feito todo o controle 

de produção que a empresa utiliza nos dias de hoje, pois cada referência nova que a empresa 

cria para a coleção do ano seguinte é realizado toda a cronometragem dos tempos de cada 

operação, e com este tempo de operação e dado o preço para o produto na parte comercial. 

Em virtude disso a pessoa que ficar responsável pelo controle dos tempos tem que ser 

bem treinada, pois um tempo errado vai trazer prejuízo para a empresa pois o custo da peça é 

efeito tudo em cima do minuto da mão de obra que é vinculado com o tempo de cada operação 

e com isso de cada peça produzida. 

A sugestão de melhoria seria dar um treinamento especifico para uma ou duas pessoas 

que elas ficariam responsável pela cronometragem e realização dos balanceamentos, pois não 

e apenas chegar e cronometrar, tem todo um conhecimento que está pessoa precisa adquirir para 

fazer esta atividade com eficiência. 

 

5.2 BALANCEAMENTO DE PRODUÇÃO  

  

Constatou-se no estudo que existe uma atenção significativa para as atividades de 

conoanálise, pois a empresa consegue ter um grande controle do tempo que cada funcionaria 

demora para realizar cada operação e com isso a empresa consegue ter um ótimo controle de 

custos e também um gerenciamento de produção eficaz. 

Com a cronoanálise se torna muito mais fácil o trabalho dos supervisores, pois com a 

cronoanálise e tirado o tempo de cada operação e feito o balanceamento do produto para que os 

funcionários tenham os tempos mais parecido possível e assim diminuir os gargalos na linha 

produtiva.  

Na tabela a seguir tem um exemplo de um balanceamento de produção, com a 

descrição da operação, o tipo de máquina que será utilizado e o tempo patrão para a realização 

de cada atividade.  
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Tabela 2 - Sequência operacional e balanceamento de produção 

     
Fonte: Oliveira, A, P, L, Cassia, (2009). 

 

E com este controle de produção a empresa está cada vez mais, crescendo e evoluindo 

constantemente, pois os gestores estão sempre em busca de algo novo e que possa ajudar a 

empresa a crescer, pois com um sistema produtivo bem alinhado e ajustado é muito mais fácil 

conduzir a equipe de colaboradores para o crescimento junto com a organização, pois os 

funcionários estarão muito mais motivados e lutando pelo melhor para a empresa. 

 

5.3 CONTROLE DA QUALIDADE NA EMPRESA 

 

O controle da qualidade é algo que a empresa necessita de melhorias, pois é um dos 

fatores que mais dificultam tanto a parte produtiva quanto comercial.  

Com muitos concertos a empresa atrasa a entrega de produtos, e ocasionando um 

desconforto para o cliente que já estava esperando a peça ser entregue e também para a parte 

comercial da empresa que nunca pode dar um prazo de entrega para os produtos, em virtude 

que essas peças em decorrência do alto número de concertos acaba atrasando os processos. 

Uma das sugestões para diminuir os retrabalhos seria trabalhar com os conceitos do 

Just in Time, como foi citado no referencial teórico os problemas não iriam mais fluir durante 

todo o processo produtivo como acontece nos dias de hoje e sim fica na responsabilidade de 

cada operador verificar se a operação anterior lhe entregou o material de acordo, não aceitando 

continuar o trabalho se a peça estiver com algum problema. 

 

5.4 ESTABELEÇA METAS 

 

A empresa precisa estabelecer metas e premiar os colaboradores quando elas forem 

atingidas. Essa é uma boa técnica para motivar os funcionários a produzirem mais e desafiarem 
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a si mesmos. As metas, no entanto, precisam ser atingíveis e com base em metas anteriores. 

Isso não quer dizer que elas devem ser fáceis, porém, não é recomendado criar objetivos 

impossíveis de serem atingidos. 

Se isso acontecer, os colaboradores podem se sentir enganados e a estratégia ter efeito 

contrário. Ou seja, a produtividade diminuir em vez de aumentar. 

 

5.5 MOTIVAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS COLABORADORES 

 

 Obviamente, funcionários felizes produzem mais, o que está intimamente ligado à 

motivação individual de cada um. Ter seu trabalho reconhecido é algo que supera a maior parte 

das outras ações de motivação realizadas por diversas empresas, por exemplo. Isso faz com que 

os colaboradores se sintam valorizados e passem a se dedicar ainda mais no ambiente de 

trabalho.  

 O reconhecimento pode ser manifestado de forma financeira, através de aumentos de 

salários, bônus e gratificações, ou também de formas não financeiras como reconhecimento 

verbal, oportunidades de crescimento e aprendizado, entre outras. 

 Uma das formas de se conseguir reconhecer os colaboradores seria na aplicação da 

ficha de monitoramento individual no qual todos os funcionários, preenchem com o tempo 

inicial e final de cada operação, com a ajuda da cronoanálise e o balanceamento das operações, 

assim o gerente de produção consegue descobrir o empenho, agilidade e dedicação de cada 

colaborador, conseguindo assim reconhecer cada colaborador por aquilo que produz.  

A seguir temos uma ficha de controle que poderia ser usada pela empresa para 

conseguir   aplicar este controle individual no qual cada colaborador iria anotar cada passo do 

seu dia de trabalho, colocando ali se houve perdas e quando tempo durou estas perdas, assim 

depois a gerente criaria uma planilha de Excel dinâmica, que todos estes dados ficasses 

interligados, podendo assim, bonificar os colaboradores conforme sua produtividade diária. 
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Fonte: Elaborado pela autora, (2021). 

 

 

 

 

 

Data: Ref.

1º 2º 3º

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

BOBINA 00:00:31 00:00:00

CAIXAS 00:00:25 00:00:00

MOV. 00:00:10 00:00:00

ANOTAÇÃO 00:00:30 00:00:00

Totais 0:00:00 0:00:00

Data: Ref.

1º 2º 3º

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

CAIXAS 00:00:25 00:00:00

MOV. 00:00:10 00:00:00

ANOTAÇÃO 00:00:30 00:00:00

Totais 0:00:00 00:00:00

Data: Ref.

1º 2º 3º

00:03:18 00:00:00

00:01:13 00:00:00

00:02:18 00:00:00

00:01:22 00:00:00

CAIXAS 00:00:25 00:00:00

MOV. 00:00:10 00:00:00

ANOTAÇÃO 00:00:30 00:00:00

Totais 0:09:16 0:00:00

OUTRAS ATIVIDADES

Hora Início Hora Fim Total

Visto Supervisor(a)

APROVAÇÃO

RETRABALHO POSTERIOR

Hora Início Hora Fim Total

Hora Início Hora Fim Total

Visto Supervisor(a)

Tempo Total Hora Início Hora Fim Total

Perdas

Monitoramento de Performance

Operador(a):

Oper. Tempo Quant. Prevista Quant.  Realizada Tempo Total Hora Início Hora Fim Total

Perdas

Monitoramento de Performance

Operador(a):

Oper. Tempo Quant. Prevista Quant.  Realizada

RETRABALHO POSTERIOR

Hora Início Hora Fim Total

APROVAÇÃO OUTRAS ATIVIDADES

APROVAÇÃO

Visto Supervisor(a)

OUTRAS ATIVIDADES

Hora Início Hora Fim Total

Hora Início Hora Fim Total

RETRABALHO POSTERIOR

Monitoramento de Performance

Oper. Tempo Quant. Prevista Tempo Total Hora Início Hora Fim TotalQuant.  Realizada

Perdas

Operador(a):
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6 CONCLUSÃO  

 

Concluímos que a empresa que foi realizado o estudo é uma organização que tem um 

controle de produção eficiente, mas como qualquer outra empresa precisa de melhorias em 

importantes setores da organização. 

O principal setor da organização que necessita de melhorias e o setor de qualidade dos 

produtos fabricado pela empresa pois é a principal reclamação tanto de cliente final como 

lojistas, que já estão com as peças em suas casas ou em suas lojas e identificam possíveis 

irregularidade nas peças, ocasionando um custo de frete com a logística reversa desnecessário 

para a empresa.  

O que poderia ser solucionado com uma gestão de qualidade mais eficiente e 

diminuindo assim possíveis retrabalhos, pois com toda a certeza os colaboradores teriam um 

cuidado maior na realização das operações, sabendo que a empresa trabalha com os conceitos 

Just in Time, que o próximo colega não daria andamento na sua operação se o processo anterior 

não estivesse em perfeito estado. 

Assim a empresa ganharia muito, com a satisfação dos clientes e também com os 

gastos desnecessário com os fretes, pois a empresa precisava trazer essas mercadorias com 

defeito de volta para a empresa concertar e depois de concertado necessitada enviar de volta 

para o cliente e tudo isso e gasto desnecessários para a empresa.  

A empresa poderia investir também em controles individuais, pois assim ela 

conseguiria ter um controle maior da eficiência individual e também conseguiria bonificar cada 

colaboradora conforme o seu desempenho na linha produtiva, ganhando assim tanto a empresa 

como o colaborador com este controle. 
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APÊNDICE B – TIPOS DE PERDAS 

 

TIPOS DE PERDAS 

1 - Troca de linha 

2 - Troca de agulha 

3 -  Retrabalho 

4 - Banheiro 

5 - Quebra de máquina 

6  - Ritmo 

7 -  Reunião 

8 -  Intervalo 

9  - Desabastecimento 

10 - Movimentação 

11 - Limpeza semanal 

12 - Retrabalho outra célula 

13 - Troca de pedaço da peça 
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