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RESUMO 

Este estudo busca identificar maneiras de reduzir o índice de atrasos apresentados 

por uma indústria gráfica. A elevada concorrência de mercado neste setor obriga a 

fábrica analisada apresentar uma linha de produção eficiente. 

O foco do trabalho é estudar as etapas produtivas da fábrica, visando identificar 

possíveis melhorias no processo. Como resultado, busca-se reduzir o tempo 

necessário de entrega dos pedidos e, consequentemente, obter vantagem 

competitiva frente aos concorrentes do mesmo setor. 

 

INTRODUÇÃO 

O mercado brasileiro de empresas gráficas, atualmente composta por 

aproximadamente 20 mil unidades produtivas (sendo 88% micro e pequenas 

empresas), segundo o estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria 

Gráfica (ABIGRAF, 2015). Pode-se afirmar que dentre os principais produtos (livros, 

envelopes, cadernos), a produção de embalagens predomina representando 40% do 

PIB do setor gráfico. 

A elevada competitividade no setor Gráfico implica na necessidade de inovações e 

melhora no nível de atendimento dos pedidos em relação à qualidade e prazo 

mínimo de entrega do produto solicitado. 

A Alugraffe Serviços Impressão e Acabamentos Gráficos Ltda, localizada em 

Diadema, SP, foi fundada, recentemente, em 15 de setembro de 2014. Seu foco é 

impressões de rótulos para remédios, além de outros produtos gráficos para área 

farmacêutica e cosméticos. Composta por aproximadamente 18 funcionários, a 

empresa de pequeno porte é, portanto, especializada em bulas e embalagens para 

remédios. 

Um estudo realizado pela Abigraf atribui a redução no prazo de entrega dos pedidos 

como principal fator na conquista de novos clientes de Gráficas. Desta forma, a 

implantação de medidas que reduzam o tempo de produção necessário viabiliza a 

obtenção de melhores resultados finais. 

Pode-se considerar que, no caso da empresa estudada, o ponto crítico em seu 

processo produtivo é o atendimento do prazo estipulado pelo cliente.  

Objetivo 



Este estudo visa reduzir o lead time desde o recebimento do pedido até a entrega do 

produto final de uma empresa gráfica, com a finalidade de melhorar os resultados 

obtidos na produção. Desta forma, o modelo de fluxo de processos proposto, 

acarreta a redução de atrasos (objetivo primário) e melhoria do índice de 

aproveitamento dos equipamentos (objetivo secundário), com consequente redução 

de custos.  

Espera-se como resultado final um maior lucro para a empresa.  

 

METODOLOGIA 

Neste capítulo serão abordados os principais pontos relacionados ao Estudo de 

Caso, método selecionado para o desenvolvimento do trabalho. A escolha do 

método é essencial para viabilizar a condução adequada do estudo. 

 Segundo Lakatos e Marconi (1999), a escolha do método “dependerá dos vários 

fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos fenômenos, o objeto 

da pesquisa, os recursos financeiros, a equipe humana e outros elementos que 

possam surgir no campo da investigação”. 

O método escolhido para este estudo foi o Estudo de Caso, pois é o estudo de uma 

situação ou problema, onde a análise de evidências segundo um raciocínio lógico 

viabiliza propor soluções. Segundo o livro Metodologia de Pesquisa em Engenharia 

de Produção e Gestão de Operações, dentre as vantagens apresentadas por este 

método cita-se o desenvolvimento de novas teorias e conceitos e a compreensão de 

situações reais. Por outro lado, fatores como barreiras metodológicas na escolha do 

caso, modo de coleta e análise dos dados e conclusões baseadas nas evidências, 

podem tornar crítica a aplicação do método. Desta forma, o método do Estudo de 

Caso deve ser conduzido visando abordar o fenômeno de forma adequada, 

garantindo validade e confiabilidade dos resultados obtidos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O estudo realizado constatou que a coleta de dados é uma sensível, crítica e 

importante etapa do estudo. É necessário realizar tal procedimento de forma 

imparcial, utilizando apenas confiáveis fontes de dados e evidências. 

A coleta de dados é composta por diversas etapas, como visitas à empresa e 

entrevistas. 



Em seguida, realiza-se a análise dos dados depende de etapas precedentes, nas 

quais se busca coletar e organizar os dados de forma adequada. Percebe-se então, 

a relevância dos relatórios sucintos e objetivos, citados anteriormente. Segundo 

Cervo e Silva (2007) é essencial a interpretação adequada dos dados coletados 

para conclusões coerentes e formular hipóteses sobre o problema em estudo.  

Segundo Gil (1999) a análise de dados visa organizá-los, de forma a viabilizar a 

obtenção de respostas para a questão em estudo. Por outro lado, a interpretação é a 

relação das ideias referentes aos dados, com conhecimentos gerais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo baseado nas amostras coletadas referentes a cada etapa do processo 

produtivo, apontou que há dois pontos críticos na linha de produção: fabricação e 

PCP. 

Na etapa de fabricação, identificou-se que o processo não apresentava 

padronização nos métodos de execução. Desta forma, o estudo verificou o melhor 

método para execução de cada atividade da etapa, reduzindo o desperdício de 

tempo e energia do próprio trabalhador. 

A etapa do PCP foi reestruturada de forma a estabelecer que processos 

independentes ocorram paralelamente. 
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