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PADRONIZAÇÃO OPERACIONAL EM UM FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS 

PARA LAVANDERIA INDUSTRIAL 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho teve como finalidade analisar o processo de manufatura de um 

fabricante de máquinas industriais de lavar roupas de pequeno porte, situada no 

pólo industrial de Sertãozinho, em Mauá - SP. Primeiramente, foi estabelecida a 

família de produtos responsável pela maior parte do faturamento e do volume de 

vendas da empresa, e então seu fluxo foi mapeado para identificação de 

desperdícios e oportunidades de melhoria. Observou-se que a empresa não 

apresentava padrões em suas atividades operacionais, sendo que o processo 

produtivo estava condicionado ao know how de funcionários antigos, e a 

dependência deles para a empresa impactava diretamente em sua competitividade 

no mercado. Outro fator agravante para a empresa era a perda de clientes 

ocasionada pelo elevado prazo de entrega perante os concorrentes e os atrasos 

constantes. Diante deste cenário, foi desenvolvido um plano de ação, visando 

disseminar o conhecimento do processo perante todos os envolvidos. Como 

resultado parciais destas ações podem ser citados: a redução no lead time de 50 

dias para 42 dias e redução da ordem de 30% na proporção dos pedidos com 

atrasos (de 87,6% para 61,1%) nos meses de junho e julho, e ainda, a redução da 

dependência do know how dos funcionários antigos, tornando o processo mais 

sistêmico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Anel, Associação Brasileira das Lavanderias do Brasil, projeta um crescimento 

de 8% para o setor nos próximos cinco anos, segundo a revista Pequenas Empresas 

& Grandes Negócios (2011), taxa que foi elevada de 5% da última previsão devido 

aos eventos esportivos que o país sediará no futuro: a Copa do Mundo de 2014 e a 

Olimpíada de 2016. Segundo especialistas, tais eventos deverão ampliar os 

investimentos em hotéis, que são os maiores clientes da Fujimoto. 

Apesar da expectativa de crescimento do setor, a situação atual da Fujimoto não 

é própria para que a empresa aproveite a expansão vislumbrada para o ramo de 

lavanderias. A empresa convive constantemente com problemas no atendimento da 

demanda de seus clientes. Seu prazo geral de entrega que consta de 45 à 60 dias é 

considerado mais longo que a média do mercado, 30 à 45 dias. Agravando a 

situação, acresce o fato de que além de seu prazo de entrega de pedidos ser 
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deficiente em relação aos concorrentes, aproximadamente 67,3% deles sofre algum 

tipo de atraso. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Promover a padronização das atividades operacionais na produção dos 

equipamentos de lavanderias; 

 Eliminar os desperdícios de materiais e tempo das operações de 

manufatura dos equipamentos de lavanderia; 

 Propor um fluxo apropriado para a fabricação da máquina de lavar roupas 

de 30 kg visando reduzir o seu lead time de produção de 60 para 40 dias 

úteis. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O grupo de pesquisa em que o presente trabalho se enquadra é a pesquisa 

explicativa, pois há o intuito de identificar e eliminar atividades dentro do processo 

de produção das máquinas de lavar roupas que podem ser categorizadas como 

desperdícios, contribuindo para um aumento do prazo de entrega do produto e 

acarretando em mal aproveitamento da capacidade produtiva, gerando perda de 

vantagem competitiva no mercado. Para Gil (2008), a vantagem de classificar a 

pesquisa desta forma é estabelecer um marco teórico e possibilitar uma 

aproximação conceitual. 

Em termos da classificação da pesquisa com base nos procedimentos técnicos 

utilizados, neste trabalho de graduação inicialmente foi proposto o estudo de caso 

como tipo de delineamento. Entretanto, após reuniões do grupo, conversas com o 

orientador e consulta à literatura, ficou claro que a pesquisa-ação seria a 

metodologia mais adequada pelo fato de que diferentemente do estudo de caso – 

que segundo Mendes (2002), representa uma estratégia de investigação que 

examina um fenômeno em seu estado natural, empregando múltiplos métodos de 

recolha e tratamento de dados sobre uma ou algumas entidades (pessoas, grupos 

ou organizações) - haveria uma intervenção na situação encontrada na empresa e 

mudanças que levariam a organização a um aprimoramento das práticas analisadas, 

bem como um aumento do conhecimento por parte dos trabalhadores da Fujimoto, 

que colaboraram no diagnóstico e na tentativa de solução dos problemas. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foi construído um gráfico de Pareto para priorização da família de produtos 

que seria estabelecida como foco central dos estudos, para isso foi necessário 

realizar um processamento dos dados de venda de equipamentos da Fujimoto a 

partir da análise dos pedidos de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, já que não 

havia nenhuma base de dados que pudesse ser aproveitada. Através dos gráficos, 

foi possível concluir que a família de produtos que possuía a maior 

representatividade – tanto em volume como em faturamento – é a máquina de lavar. 

A seguir, foi mapeado todo o processo de fabricação de todos os 

componentes que envolvem a manufatura da máquina de lavar. Após a 

determinação de todas as operações que compõem a fabricação da máquina de 

lavar roupas e a estimação dos respectivos tempos necessários, foi construído um 

fluxograma simplificado e também um diagrama de processo com a simbologia 

ASME, com a finalidade de detectar as atividades que mais contribuem para o alto 

lead time do produto. Com isso, foram propostas mudanças em algumas atividades 

como a furação terceirizada da chapa do cesto da máquina, que sofreu troca de 

fornecedor. Foi criada uma lista de materiais e componentes utilizados na máquina 

que possibilitou a implantação de uma planilha que simplificou o processo de 

compra de matérias-primas e componentes. Além disso, foram feitos desenhos 

técnicos dos componentes das máquinas, pois alguns estavam em estado precário e 

outros sequer existiam. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultados das ações implementadas, foram obtidas: a redução no lead 

time de 50 dias para 42 dias; redução da ordem de 30% na proporção dos pedidos 

com atrasos (de 87,6% para 61,1%) nos meses de junho e julho de 2013;  a redução 

da dependência do know how dos funcionários antigos, tornando o processo mais 

sistêmico através da padronização das tarefas operacionais. 
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