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1 RESUMO 

As pequenas e médias empresas tem grande importância econômica e social no 

cenário nacional, porem possuem grandes dificuldades para se inserirem no 

mercado além de representarem uma alta taxa de falência nos primeiros anos de 

atuação, possivelmente devido a um mau gerenciamento da produção. O 

mapeamento de processos é uma ferramenta de baixo investimento que possibilita 

as empresas a encontrarem falhas e possíveis melhorias em seus processos 

produtivos. Diante desse cenário foi desenvolvido um trabalho em uma empresa 

metalúrgica de pequeno porte na cidade de São Caetano do Sul que vem perdendo 

competitividade dada a forte entrada da concorrência de produtos estrangeiros, 

aonde busca-se identificar suas dificuldades e possíveis ações de melhorias, 

buscando o aumento de competitividade. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, teve início à indústria 

automobilística na região do ABC, correspondida por Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul. Com a instalação das grandes montadoras na região 

tornou-se necessário o desenvolvimento de uma cadeia fornecedora de peças e 

acessórios. Essa cadeia é composta por pequenas e médias empresas (PMEs), que, 

em sua maioria, tiveram origem familiar e cresceram de maneira desordenada sem a 

utilização de ferramentas de engenharia de produção. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo primário deste trabalho é avaliar a gestão do sistema produtivo de 

abraçadeiras de uma metalúrgica de pequeno porte, além de fatores que influenciam 

na produção, de forma a propor alternativas de gestão para melhorar o potencial da 

empresa e torná-la mais competitiva no mercado. 

 

4 METODOLOGIA 

O estudo de caso é a análise aprofundada de um ou mais objetos, com o uso de 

múltiplos instrumentos de coleta de dados e presença da interação entre 

pesquisador e objeto de pesquisa. Este tipo de procedimento tem caráter empírico e 

investiga um dado fenômeno dentro de uma situação real, aonde os objetivos são 



 

analisados profundamente, porém não ocorre a implementação do modelo na 

prática. Baseado nas descrições de cada procedimento técnico conclui-se que o 

estudo de caso é o mais adequado para a pesquisa em questão. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O escopo preliminar deste trabalho foi definido em entrevista com os sócios da 

empresa, aonde foi definido que o estudo seria feito baseado na produção de 

abraçadeiras, estas que correspondem pela maior parte do faturamento da empresa 

e tem grande volume de demanda. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A principal contribuição deste trabalho será a realização de uma análise e avaliação 

do processo produtivo da empresa, para identificação de possíveis falhas.  O 

trabalho também trará como contribuição, o aumento da produtividade industrial 

buscando a alavancagem da competitividade de empresas de pequeno porte do 

setor automobilístico por meio da aplicação de ferramentas de engenharia. 
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