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1. RESUMO 

Este estudo de caso consiste em uma análise crítica do processo de fabricação dos 

diferentes tipos de waffles, em uma indústria alimentícia localizada em São Paulo. A 

empresa, que jamais utilizou as ferramentas de Engenharia de Produção para analisar 

criticamente seus processos produtivos, tem apresentado margens de lucro 

operacionais decrescentes em suas Demonstrações de Resultados do Exercício 

referentes aos últimos cinco anos. A partir do uso de ferramentas da Engenharia de 

Produção, tais como mapeamento de processos, Diagrama de Ishikawa, simogramas 

e balanceamento de linha, formulou-se uma proposta, visando ao aumento da 

margem de lucro operacional da empresa e à minimização dos desperdícios do 

processo produtivo da empresa. Com a proposta estabelecida, foi possível projetar 

uma melhora na margem de lucro operacional. 

 

Palavras-chave: ferramentas de Engenharia de Produção, desperdícios, margem de 

lucro operacional. 

 

2. INTRODUCAO 

O problema da empresa pode ser definido como sucessivas pioras nos indicadores 

financeiros anuais de lucratividade, explicadas pelo gerente responsável, como um 

reflexo da falta de padronização do processo produtivo e de utilização de ferramentas 

da Engenharia de Produção para estudar o processo.  

A questão inicial do trabalho é: quais ferramentas e métodos de Engenharia de 

Produção serão efetivos para aumentar a margem de lucro operacional da fábrica de 

waffles? 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar criticamente os processos produtivos da empresa e, através do uso de 

ferramentas de engenharia de produção, identificar oportunidades para aumentar a 

margem de lucro operacional da empresa e a sua competitividade no mercado 

Analisar a viabilidade técnica e financeira das oportunidades identificadas e propor 

estratégias de implantação das mais relevantes. 



  

4. METODOLOGIA 

Este estudo é considerado um estudo de caso de caráter exploratório, pelo fato de 

constituir um aprofundamento num objeto específico (o processo produtivo do waffle 

em uma empresa) com interação entre os componentes do grupo e os líderes da 

empresa. A pesquisa apresenta uma abordagem combinada das abordagens 

quantitativa e qualitativa, pois:  mostra delineamento do contexto do ambiente da 

pesquisa e importância na concepção da realidade organizacional, como termos 

qualitativos e, como termos quantitativos, mensurabilidade dos dados estudados. 

Foram utilizados métodos para coletar as informações necessárias para realizar o 

estudo, de acordo com a seguinte ordem: entrevista semiestruturada com os 

profissionais da empresa, visitas técnicas a fábrica, coleta de dados de produção e 

estoques dos registros físicos da empresa, coleta de dados de vendas, receitas e 

custos dos registros virtuais da empresa e tomada de tempos dos processos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A empresa produz diferentes produtos, entre eles: waffle, mapple e crepes. Entretanto 

a maior parte da demanda concentra-se no waffles, segundo dados fornecidos pelos 

gerentes responsáveis. 

Para o mapeamento dos processos, foi utilizada a técnica de mapeamento BPMN 

(Business Notation Model Notation), pois esta mostra de forma simples e objetiva os 

processos produtivos através de elementos de fluxograma, bem como as interações 

entre as entidades que executam as atividades. 

O uso do Diagrama de Ishikawa pode ser justificado pela necessidade de separar as 

possíveis causas das anomalias identificadas por famílias relacionadas às áreas da 

empresa estudada, para posterior identificação das principais. No caso da empresa 

estudada, essas anomalias foram identificadas como as que estão diretamente 

ligadas ao processo produtivo: tempo e desperdício de matéria-prima. 

A partir do mapeamento realizado, simogramas foram criados para determinar a 

alocação de recursos e métodos padronizados de processos, com o objetivo de 



reduzir tempos de processos, eliminar perdas de matéria-prima e melhor utilização 

dos fatores produtivos. O desenvolvimento de métodos padronizados reduziu o 

desperdício de matéria-prima, problema frequentemente visto no processo. 

O uso de técnicas de previsão de demanda, definidas com o estudo das vendas e 

demandas dos meses anteriores, permitiu elaborar a adequação da produção para 

atender às necessidades do mercado. Isso possibilitou um estudo de carga máquina 

para o dimensionamento da área produtiva da empresa, construindo um novo layout. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a aplicação das técnicas de Engenharia de Produção citadas no trabalho, foi 

possível definir processos padronizados, diminuindo a quantidade de matéria-prima e 

tempo de operação desperdiçados. Além disso, a proposta contempla uma nova 

alocação dos recursos produtivos e um novo layout adequado às previsões de 

demanda. 

Essas modificações possibilitaram a projeção de uma melhora na margem de lucro 

operacional. 
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