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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA 

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS EM UMA RETÍFICA DE MOTORES À 

COMBUSTÃO

1. RESUMO

O presente trabalho avalia criticamente a gestão do sistema de produção de uma 

retífica de motores à combustão , propondo alternativas estratégicas para melhorar a 

competitividade da empresa. Pretende-se com isso, otimizar o custo do produto final 

e aumentar a lucratividade, além de aumentar a capacidade de  produção e 

consequente aumento de participação de mercado.

2. INTRODUÇÃO

O mais recente estudo do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 

Veículos Automotores (Sindipeças, 2012) mostra que, em 2011, a frota brasileira 

cresceu 7% em relação a 2010.

Desde 2004, quando a economia livrou -se da hiperinflação, a frota aumentou 

54,8%, atingindo 34,856 milhões de veículos em 2011. No mesmo período, a 

população, estimada em 192,3 milhões de pessoas, cresceu 5,7%.

Trata-se de um mercado de extrema importância, uma vez que, a população do 

Estado de São Paulo cresceu 4% em relação ao ano de 2009, atingindo o número 

de 20.615.407 habitantes, e a previsão é de que no ano de 2014 tenha -se um 

aumento de 2% em relação ao ano de 2012. Além disto, na última década, mais de 

39 milhões de pessoas entraram na classe média, sendo que somente nos últimos 

21 meses, 13 milhões de brasileiros chegaram a esse nível social (IBGE, 2010). 

Com esta ascensão, o Brasil tem mais da metade da população inserida na classe 

média e um dos principais sonhos dessa nova classe C e D é ter um carro próprio.

3. OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é avaliar criticamente a gestão do sistema de 

produção, assim como as variáveis que nele atuam, de forma a propor alternativas 

estratégicas para explorar o potencial das instalações e assim, eventualmente tornar 

a empresa mais competitiva. 
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4. METODOLOGIA

O tipo de pesquisa utilizado foi o estudo de caso . Além disso, a coleta de dados 

foi planejada para que o estudo fosse completado de forma harmoniosa tomando a 

máxima atenção do pesquisador, sendo que os procedimentos de c oleta de dados 

não seguissem uma rotina previamente estabelecida. Para obtenção dos dados 

necessários foi utilizada tal ordem lógica:

· Entrevista com o gerente comercial: foi realizada uma entrevista 

focalizada, ou seja, semiestruturada que permite que o en trevistado fale 

livremente sobre o tema abordado se atentando aos tópicos desejados 

pelo entrevistador.

· Levantamento do histórico de receitas e serviços : Os dados sobre 

histórico de receitas e serviços foram obtidos através de consultas 

permitidas ao siste ma de controle interno da empresa. (Os dados 

coletados são correspondentes ao ano completo de 2012)

· Tomada de tempo dos processos envolvidos: foi utilizado um 

cronômetro com precisão de décimo de segundo, já que as operações não 

possuem um tempo curto o su ficiente para que o centésimo de segundo 

influencie nos resultados procurados. Além disso, foi utilizado o sistema 

interrompido de cronometragem já que as fronteiras entre um serviço e 

outro são bem definidas.

· Mapeamento do layout e c álculo das distâncias : através de visitas ao 

estabelecimento foram colhidos dados de medidas do perímetro estudado 

assim como das distâncias entre as máquinas e postos de trabalho. Com 

isso foi possível fazer um esboço detalhado do local. Para medição de tais 

distâncias foi uti lizado uma trena métrica simples com comprimento total 

de 30 metros.

5. DESENVOLVIMENTO

A partir da coleta de dados foi possível dar continuidade no projeto em busca do 

alcance do objetivo proposto. Com a pesquisa feita com o gerente comercial da 

empresa foi possível fazer análises qualitativas sobre o posicionamento da empresa 
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frente ao mercado e seus concorrentes, assim como as maiores dificuldades 

encontradas no processo produtivo, o que possibilitou a determinação do foco dos 

estudos do presente trabalho.

Já a partir dos arquivos gerados pelo sistema de informações da empresa, foi 

realizada uma consolidação de dados que possibilitou uma análise quantitativa dos 

serviços prestados no ano de 2012 e do faturamento gerado por cada exercício feito, 

acarretando na construção de uma curva ABC que ajudou a ter clareza dos pontos a 

serem focados visando melhorias significativas. 

Com a contrução do layout da fábrica foram montados diagramas de espaguete 

para visualização dos caminhos percorrido por cada peça e serv iço tornando 

poossível a identificação dos pontos de cruzamento e caminhos críticos entre tais 

processos.

E com os tempos colhidos junto ao fluxo dos processos mapeados foram 

construidas cartas de processos, que permitiram analisar pontos de desperdícios d e 

tempo e transporte assim como as áreas que atrasam e que não estão em sincronia 

com o sistema de produção. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O trabalho ainda está em andamento e estamos iniciando a fase de colher os 

resultados.
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