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1. RESUMO  

 

A busca por competitividade nas empresas as direciona cada vez mais para um melhor 

desenvolvimento de suas atividades. Diante disso, estudos voltados a melhoria dos 

processos produtivos tornam-se cada vez mais relevantes. O objetivo principal deste 

trabalho é identificar oportunidades para redução de custos na empresa de moda feminina 

Spezzato. O trabalho pretende levantar os desperdícios no processo de produtivo da 

Spezzato e propor alternativas de melhoria. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O foco na redução de custos em uma empresa não é algo essencialmente novo. Após a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as montadoras japonesas desenvolveram a 

metodologia Lean, com a finalidade de reduzir os desperdícios gerados durante o processo 

de manufatura, responsável por parte dos custos que não agregam valor ao produto. 

Em visita à empresa de moda feminina Spezzato, foi possível detectar em seus processos 

produtivos diversas fontes que podem gerar os desperdícios citados acima. 

Sendo assim, o estudo visa encontrar meios para resolver estes problemas, gerando uma 

melhoria de qualidade no processo da empresa, que resultará em uma redução de custos 

para o negócio como um todo. 

Uma diretriz orienta o planejamento deste trabalho, a qual é a identificação de 

oportunidades para redução de custo de produção na Spezzato. 

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo primário do presente trabalho é o seguinte: 

 

 Identificação de oportunidades para redução de custos de produção na empresa de 

moda feminina Spezzato. 

 



Entre os objetivos secundários do projeto destacam-se: 

 

 Possível redução na quantidade de atrasos. 

 Formulação de novos indicadores para controlar de maneira organizada o processo. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Buscando responder à questão central do estudo proposto, foi analisado que a 

metodologia de pesquisa mais apropriada na construção e no desenvolvimento do mesmo 

consiste no estudo de caso.  

O estudo de caso em questão toma como base a metodologia de Miguel (2010), que 

propõem que primeiramente deve-se desenvolver um planejamento baseado em métodos 

e técnicas, em seguida delineamento de posições, seguido pela escolha do método para 

coleta de dados e realização de ajustes necessários, registro de dados e por fim 

construção de possíveis relatórios. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Fontes de dados primários 

Fontes de dados primários foram obtidas através de entrevistas com funcionários de 

todas as áreas da empresa que envolvem o escopo em estudo, o que enriqueceu o 

conteúdo do trabalho, bem como dados quantitativos fornecidos pela empresa (via banco 

de dados), relatórios qualitativos fornecidos pela empresa referentes a terceiros 

envolvidos no processo produtivo e seu Manual de Fornecimento (documento que objetiva 

padronizar normas e procedimentos relacionados aos processos de desenvolvimento, 

compra, recebimento, distribuição e faturamento dos produtos Spezzato) para análise 

detalhada e crítica de seu processo produtivo. 

 

PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 



A coleta de dados do estudo proposto foi feita através de entrevistas semiestruturadas, 

onde foi seguido um roteiro pré-definido sobre os temas a serem perguntados, porém que 

dessem a liberdade para que os entrevistados pudessem expor novas opiniões sobre o 

assunto.  

Seguidamente as entrevistas, foram levantados, através de fornecimento de dados 

históricos, as quantidades relativas de peças e modelos vendidos por coleção, assim 

como a possibilidade de estudar os problemas que a empresa possuí em sua cadeia 

produtiva. Este levantamento foi utilizado de base para que o grupo produzisse análises 

sobre os produtos da empresa, e consequentemente, um levantamento sobre a 

característica dos problemas encontrados, como serão demonstrados mais à frente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Foi feito um mapeamento de todo o processo produtivo da empresa, desde o 

momento da elaboração de como será a coleção, até sua venda nas lojas. Após o 

mapeamento, foram encontrados alguns pontos de melhoria no projeto, entre eles: 

 Tecidos chegam na facção com problemas de metragem 

 Tecidos chegam na facção com defeitos de qualidade 

 Há desperdício de tecido na produção de roupas por conta do mal 

dimensionamento da peça 

 

A partir dos problemas encontrados, a próxima fase do presente trabalho será discutir e 

avaliar possíveis soluções a serem implantadas na empresa  a fim de reduzir estes 

desperdícios. 
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