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1. INTRODUÇÃO 

A FanTR é uma empresa brasileira especializada na fabricação sob encomenda de 

componentes utilizados em sistemas de ventilação, atuante desde 2013, com uma 

equipe de engenheiros e colaboradores reconhecidos pela cultura inovadora de 

processos. Foi criada dentro de uma outra grande expoente do empreendedorismo 

brasileiro, a Tecsis, que também possui uma cultura de constante inovação. Suas 

atividades produtivas são focadas na fabricação de pás para sistemas de ventilação, 

em contraposição aos projetos de captação de energia eólica da Tecsis. 

A empresa é classificada como de médio porte pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2015) com um faturamento no ano 

fiscal  de 2014 de aproximandamente R$ 25 milhões, segundo o diretor comercial da 

empresa, Enzo Kodama. Conta com 150 funcionários, dos quais 80 estão 

diretamente ligados ao processo produtivo. 

Entre o início de suas atividades em 2014 e seu segundo ano de operação em 2015, 

os pedidos tiveram um acréscimo de 50%, de acordo com Enzo. No entanto, a 

quantidade de recursos disponíveis, excetuando-se o espaço fabril que foi duplicado, 

não aumentaram no mesmo ritmo, ocasionando sensível aumento de custos com 

horas-extra e atrasos quase constantes nas entregas dos pedidos (FanTR, 2015).  

Atentos a este cenário, entende-se que o fator crítico impeditivo do crescimento da 

empresa, e que será discutido nesse trabalho, é o não atendimento da demanda no 

prazo acordado.  

A empresa produz atualmente uma média de 25 pás modelo NCR 42 por dia, e 

espera-se que através da simulação, a FanTR atinja uma média de 30 pás NCR 42 

por dia, aumentando seu faturamento em aproximadamente 20%.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo primário 

O objetivo inicial deste trabalho é identificar os motivos do não atendimento da 

demanda de pás produzidas para sistemas de arrefecimento industrial no prazo 

acordado, na empresa FanTR.  



2.2. Objetivos secundários 

Os objetivos secundários do trabalho envolvem:  

• simulação de cenários com diferentes alocações de recursos,  

• reposicionamento dos centros tecnológicos com a alteração dos processos 

produtivos e tempos de processamento diferentes,   

• redução de estoques intermediários e dos custos com horas-extra. 

 

3. METODOLOGIA E FERRAMENTAS 

 

O Instituto Mauá de Tecnologia desenvolveu metodologia para apoiar o aumento da 

produtividade e da competitividade de micro, pequenas e médias empresas (PMEs) 

de diversos seguimentos, utilizando instalações do Laboratório de Comissionamento 

Virtual.  Cinco etapas compõe a metodologia (CABRAL, 2015, p.46): 

a) Mapear os processos; 

b) Avaliar criticamente os procedimentos; 

c) Cronometrar as etapas dos processos; 

d) Virtualizar os processos, identificar claramente as oportunidades de aumento 

de produtividade e propor ajustes para implantá-las; 

e) Simular os resultados advindos destes ajustes. 

A metodologia mencionada será utilizada para a execução do trabalho. A mesma se 

consubstancia no Birô de Apoio à Competitividade das Micro, Pequenas e Médias 

Empresas, parte da “Estratégia de Manufatura Digital” do Curso de Engenharia de 

Produção da Mauá. De acordo com Cabral (2015), atualmente, além de professores 

com experiência no ambiente industrial, o Birô conta com 5 bolsistas do CNPq 

(profissionais e estudantes) e 8 monitores (alunos do 3º e 4º anos de Engenharia de 

Produção). 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESENVOLVIMENTO 

 
FONTE: Adaptado de MIGUEL (2012). 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultado preliminar foi realizado o mapeamento de todos os processos e 

subprocessos da linha de produção e uma revalidação desses processos junto ao 

que estava registrado na FanTR. Após a validação e implementação dos processos 

corretos, foram coletados todos os tempos das operações e mais algumas 

informações como o SIPOC de cada centro tecnológico e também foi realizada o 

Ishikawa. Os próximos passos serão uma analise estatística de todos os tempos 

para que sejam imputados do software Simul8 para as simulações de cenários e 

depois uma análise crítica, juntando o resultado das simulações e as informações 

qualitativas coletadas. 
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