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1. RESUMO 

Este trabalho busca analisar criticamente os processos produtivos da empresa 

DeVictor Acessórios e Metais para Cortinas Ltda., uma pequena indústria localizada 

em Santo André, Estado de São Paulo, e identificar oportunidades para aumentar a 

sua produtividade e a sua competitividade no mercado nacional. Para isso, foi 

analisado o mercado em que atuam as Micro e Pequenas Indústrias, constatando-se 

dificuldade de posicionamento dentre as quais se destacam: problemas no 

gerenciamento de estoques, planejamento não otimizado e até a não existência de 

procedimento dos processos. Através de um estudo de caso foi feita a validação 

técnica do trabalho, que foi possível, através de entrevistas com os funcionários da 

empresa, visitas técnicas para mapeamento dos processos e utilização de técnicas 

como SIPOC, Bill of Materials, padronização do trabalho e cronoanálise. Com os 

resultados do mapeamento, foi possível virtualizar e validar o processo e analisar 

qualquer mudança feita, para ter uma prévia dos resultados na simulação, antes de 

aplica-los na empresa. 
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2. INTRODUÇÃO  

A empresa DeVictor, que não dispõe de recursos para analisar criticamente seus 

processos produtivos, tem as características ideais para que se aplique a 

metodologia desenvolvida no Instituto Mauá de Tecnologia por Gamarra e 

colaboradores (2014), uma ferramenta para a análise crítica que consiste nos 

seguintes passos: mapeamento dos processos, elaboração de procedimentos 

padrão, cronometragem dos processos padronizados, virtualização dos processos, 

análise crítica do desempenho e de modificações nos processos, visando aumentar 

a produtividade e, consequentemente, a competitividade. 

Além de contribuir para a empresa DeVictor, o conteúdo deste trabalho pode ser 

aplicado em outras MPE dos mais diversos setores produtivos. 

 

3. OBJETIVOS  

Em conjunto com a liderança da empresa, analisar criticamente seus processos 

produtivos e identificar oportunidades para aumentar a sua produtividade e a sua 

competitividade no mercado nacional. 



Em segundo plano, analisar a viabilidade técnica e financeira das oportunidades 

identificadas e propor estratégias de implantação das mais relevantes. 

 

4. METODOLOGIA  

A pesquisa em questão possui natureza, ou finalidade, de uma pesquisa aplicada. A 

pesquisa possui abordagens tanto qualitativas como quantitativas, como o principal 

resultado é a análise dos processos de produção, classifica-se com um problema 

abordado qualitativamente. Essa pesquisa se enquadra como pesquisa exploratória, 

por se tratar de levantamentos bibliográficos sobre os problemas e buscar maior 

familiaridade com os mesmos. O procedimento de coleta de dados utilizado foi o 

estudo de caso. As principais variáveis de estudo são a produtividade total do 

sistema produtivo e as produtividades parciais das operações, estas que são 

representadas pela razão das saídas sobre as entradas, servindo de base para 

saber se houve alguma melhoria antes e após este estudo. 

Foram utilizadas algumas técnicas para coletar as informações necessárias para o 

estudo, na seguinte ordem lógica: 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 possui mais de seis mil itens em seu catálogo, considerando sete cores 

distintas, para este trabalho seria muito difícil estudar todos, para isso foi construído 

uma curva ABC, determinando assim um foco nos processos de tubos e trilhos de 

cortinas, que correspondem a um terço do faturamento da empresa e se limitam a 

cerca de 2% dos itens. 

Para o mapeamento, foi utilizada a técnica SIPOC (em inglês: Suppliers, Inputs, 

Process, Outputs, Customers), a qual mostra quem são os “fornecedores” e quem 

são os “clientes” do processo. 

Com o intuito de auxiliar o planejamento e controle da produção, utilizou-se planilhas 

eletrônicas para elaborar o Bill of Materials (BOM), com todos os componentes que 

compõe os produtos finais da empresa, de modo a gerar o conhecimento para 

melhor controle dos estoques de matéria prima e futuras necessidades. 



Foram desenvolvidos procedimentos padrões para as operações de produção dos 

tubos e trilhos, com auxílio dos membros do grupo e líderes da empresa, 

determinando qual o melhor processo para se obter segurança, qualidade, menor 

custo e tempos gastos possíveis.  

Com os procedimentos padronizados e os funcionários aptos e treinados, coletou-se 

os tempos das operações, de modo a determinar o tempo padrão, para saber qual a 

capacidade produtiva e melhorar a gestão da produção. 

Com isso, na sequência, será realizada a virtualização do processo, para poder 

realizar mudanças no software, sem precisar realiza-las no chão de fábrica, podendo 

prever as melhorias ou impactos gerados no sistema. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre as oportunidades encontradas após as entrevistas e visitas à empresa, o 

grupo focou inicialmente no mapeamento dos processos relacionados aos tubos e 

trilhos. Em seguida, foi elaborado o Bill of Materials para todos os produtos desta 

família, no total, 84 produtos distintos. Após esta etapa, foram elaborados alguns 

procedimentos padrão para que se tornasse possível a coleta dos tempos de 

produção. Para os procedimentos já elaborados, foram estabelecidos os tempos 

padrão de produção. Está sendo desenvolvido um sistema, em planilhas Excel, para 

a gestão da produção e dos estoques. A intenção é de colocar em um único lugar 

todas as atividades previamente realizadas pelo grupo para que seja possível uma 

melhor governança de todo o processo produtivo relacionado aos tubos e trilhos 

fabricados. 
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