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1. RESUMO 

A crescente preocupação e o aumento do rigor das leis em relação à ergonomia e 

segurança do trabalho, fez com que empresas de pequeno porte passassem a 

buscar conhecimento para atender as novas exigências e a procurar adequar 

todas as suas atividades e processos produtivos. Este trabalho aborda a análise 

do processo de pintura de uma indústria de autopeças.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, as pequenas empresas vêm perdendo o seu espaço no mercado por 

não utilizarem novas tecnologias, que buscam uma produção mais eficiente, 

segura e com redução de diversos desperdícios, devido a uma carência de 

informações e por não terem tempo e conhecimento suficiente para se adequar 

aos requisitos ergonômicos, com isso o foco torna-se ganhar dinheiro e reduzir 

custos.  

Os investimentos em modernização são relativamente altos, porém os benefícios 

gerados, como o aumento da competitividade da empresa no mercado, 

compensam tais custos. Outros aspectos relevantes para a decisão de investir são 

a redução de trabalhos repetitivos de mão de obra, atendimento dos princípios 

ergonômicos, saúde e segurança do trabalho. 

A aplicação dos princípios ergonômicos nas organizações é tão importante quanto 

à aquisição de um novo recurso produtivo.  

Para Mills et al. (1999), e Lander e Bayou (1992), investimentos em manufatura 

flexível têm potencial para redução de custos, aumento da flexibilidade, qualidade 

e da produtividade, mas justificar tais investimentos se torna difícil caso sejam 

considerados apenas aspectos econômicos e financeiros, e neste sentido, a 

decisão deve ser iniciada com uma análise não econômica. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para a geração de conhecimento e 

avaliar os aspectos produtivos e ergonômicos do processo de pintura atual, 

identificando oportunidades de melhoria tanto para o processo quanto para as 

condições de trabalho. 



4. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo é de natureza aplicada, pois 

objetiva gerar conhecimentos que serão implantados no processo de pintura da 

empresa, visando à solução de problemas atuais que englobam questões 

produtivas e ergonômicas. Para alcançar os objetivos do trabalho realizou-se uma 

pesquisa de caráter exploratório elaborada com um extenso levantamento 

bibliográfico contendo temas relacionados a ferramentas de Engenharia de 

Produção, procedimentos de pintura e mercado de autopeças no Brasil. 

O conhecimento adquirido foi aplicado através de um Estudo de Caso realizado na 

área de pintura de uma empresa do setor de autopeças localizada em São Paulo.  

Os dados deste trabalho são qualitativos e quantitativos, e foram obtidos através 

de análise documental, com documentos fornecidos pela empresa em estudo, 

observações do processo produtivo, coleta de dados em campo e entrevistas com 

os colaboradores, como o diretor, os pintores, o supervisor da fábrica e o 

representante comercial. Além deles, fornecedores de sistemas de pintura 

alternativos foram utilizados como fontes de dados.  

Algumas variáveis necessárias para a análise do processo de pintura são:  

a) Ergonomia 

b) Capacidade produtiva 

c) Qualidade do produto final 

 

5. DESENVOLVIMENTO   

A empresa em questão trabalha com mais de 700 produtos. As demandas desses 

produtos foram analisadas por meio de planilhas contendo dados históricos de 

faturamento e quantidade de vendas, possibilitando o cálculo de projeção de 

demanda e a identificação das peças que são mais representativas para o negócio 

da empresa.  

A partir das visitas à fábrica e observações, foi possível elaborar o layout atual do 

setor de pintura, mapear o processo, padronizar o método de trabalho, elaborar a 

instrução de trabalho e aplicar o método de cronoanálise, para determinar os 

tempo normal e tempo padrão da operação de pintura. 

As informações dos produtos químicos utilizados atualmente pela empresa para a 



pintura das peças, como solvente e tinta, foram fornecidos pelos respectivos 

fabricantes e a qualidade atual do produto final foi analisada.  

Para a avaliação do posto de trabalho foi utilizado um questionário estruturado que 

permite identificar problemas e necessidades de mudanças. 

Para a seleção de um novo método de pintura capaz de atender às necessidades 

dos clientes e adequar-se aos princípios ergonômicos, foi realizado um 

levantamento de processos alternativos e utilizou-se o método de Pugh para a 

escolha final. Por fim, algumas empresas foram consultadas para realizar o 

orçamento do novo sistema de pintura proposto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após todas as análises citadas anteriormente, percebeu-se que o sistema de 

pintura atual deve ser substituído por outro que seja mais moderno e atenda às 

normas de ergonomia e segurança do trabalho. 

Até o presente momento foram obtidos alguns resultados, como dois orçamentos 

para o novo sistema de pintura proposto para a empresa, incluindo suas 

especificações e seus custos. O primeiro orçamento apresentou um custo de 

R$813.000,00, necessita de 3 operadores e utiliza pré-tratamento à base de 

fosfato de Zinco. O segundo orçamento apresentou um custo de R$560.700,00, 

necessita de 2 operadores e utiliza pré-tratamento à base de fosfato orgânico. 
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