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MELHORIAS NO PROCESSO EMPRESARIAL DE UMA MICROEMPRESA 

DO SETOR DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL  

RESUMO 

 

Criar uma empresa é fácil, difícil é mantê-la. Uma empresa ter uma base solida e organizada 
para que seu nome se mantenha no mercado, de forma a não haver perdas em qualquer setor 

de trabalho da corporação. É preciso, antes de tudo, uma boa equipe que saiba como 
aproveitar ao máximo o potencial físico e humano que há em suas mãos, transformando todas 
as aptidões para que o resultado da empresa seja a produção de equipamentos de qualidade e 

com preços competitivos no mercado, sem o ônus da perda de material durante o processo 
todo. O presente projeto visa buscar formas de melhoria nos aspectos administrativos ligados a 
produção dentro da empresa Maré-Vent, situada em Mogi Guaçu, através do uso das 
ferramentas consagradas de administração de empresas. 

1. INTRODUÇÃO 

 

A constante mudança no comércio exige que os empreendedores de nossa 

sociedade estejam cada dia mais focados na implantação das melhores formas 

de trabalho e aumento do capital financeiro das corporações. Em muitos casos 

há que se estudar com cuidado todos os setores da empresa para que dessa 

forma os administradores possam colocar sua expertise em prática através da 

otimização de processos que irão alavancar os resultados a curto e médio 

prazo. 

O objetivo deste projeto é analisar a empresa Maré-Vent, uma indústria 

fabricante de ventiladores industriais, que atende a todo o território nacional, 

sendo que sua carta de clientes é composta por empresas multinacionais, em 

sua maioria. Serão verificadas todas as áreas da empresa, desde o chão de 

fábrica até a parte administrativa, onde são tomadas as decisões que 

encaminham o destino do negócio. 

Serão utilizadas nesse projeto ferramentas consagradas na administração 

como: Análise de SWOT, 5W2H, Brainstorming, Gráfico de Satisfação do 

Cliente, Estudo de Capacidade x Restrições, Gráficos de Produtividade da mão 
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de obra, entre outros métodos que serão utilizados ao decorrer do projeto, com 

o objetivo de melhorar o balanço entre capacidade produtiva e financeira. 

A partir da análise feita durante este projeto, será possível elaborar 

propostas para que a empresa Maré-Vent, situada em Mogi Guaçu obtenha a 

melhoria de seu processo produtivo, atentando ainda mais a qualidade do 

produto final e ao tempo e redução nos custos de produção, trazendo a 

empresa uma melhoria na condução dos processos e consequentemente nas 

vendas, aumentando o lucro total da empresa. 

2. MÉTODO 

 

O presente trabalho se desenvolverá através de pesquisa de campo, com a 

análise detalhada da empresa em questão, observando o que há de certo e de 

errado na execução de trabalho empregada atualmente, fornecendo opções 

eficazes para a resolução de problemas encontrados na linha de fabricação de 

seus produtos e na forma como a empresa é administrada atualmente. 

 Para que o projeto se desenvolva com base em teorias já conhecidas, 

todo o processo será embasado em materiais com teorias administrativas que 

podem ser utilizadas na otimização de processos empresarias e que podem ser 

inseridos nas rotinas da empresa Maré-Vent, transformando-a em uma 

corporação mais moderna e de acordo com as normas atuais de trabalho das 

indústrias. 

2.1. Visão geral de uma microempresa 

 

As microempresas atuais são parte principal da economia do nosso país e é 

através delas que muitas pessoas têm seu sustento garantido. Com a criação 

da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em 2006, 

ficaram regulamentadas na Constituição Brasileira o tratamento diferenciado às 

empresas de pequeno porte, o que contribuiu para o desenvolvimento e 

competitividade das microempresas no Brasil, aumento a geração de emprego, 

distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e 

fortalecimento da economia. 
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Com a criação da Lei Geral, ficou instituído um regime tributário especifico 

para os pequenos negócios, com carga tributária especifica, recolhida através 

do imposto Simples Nacional. Além do imposto, a Lei prevê melhorias no 

cotidiano, como a simplificação e desburocratização, dando maior facilidade de 

acesso ao mercado, ao crédito, estimulando a inovação e a exportação. 

Os termos que designam a microempresa podem ser descritos assim: 

A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, 

a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, 
devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em 
cada ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00.  

(SEBRAE) 

2.2. Ferramentas de Gestão 

 

Com a mudança constante do mercado, novas técnicas empresariais foram 

surgindo, sempre com o objetivo de facilitar o processo de trabalho, garantindo 

a melhoria na qualidade de serviço, de forma que os custos sejam menores e o 

volume de produção seja maior, otimizando o gerenciamento de recursos e 

poupando investimentos. 

Por conta desse pensamento contemporâneo, atualmente existem inúmeras 

ferramentas de gestão de processos, as quais são de grande valia para que a 

ideia de redução de gastos e aumento de produção seja colocada em prática.  

Obviamente, nem todas as ferramentas são adequadas a todos os tipos de 

empresa. Para cada tipo de negócio existe uma ferramenta especifica. 

 Segundo Antonio Tadeu Pagliuso da Fundação Nacional de Qualidade – 

FNQ, “O que existe é a falta de compreensão sobre a ferramenta, além de sua 

adaptação a cada caso, considerando a maturidade da organização, assim 

como sua cultura organizacional”. (FNQ; Ferramentas de Gestão, 2015)  

 Antes de escolher uma ferramenta para a empresa, o gestor deve analisar 

os pontos que precisam ser melhorados e as necessidades da empresa para 

que, a partir disso, seja escolhida a melhor ferramenta de gestão para o 

processo de crescimento organizacional. 

 No caso específico da Maré-Vent, escolhemos a análise empresarial a partir 

de duas ferramentas muito conhecidas no meio corporativo: Análise de Swot e 

5W2H. 
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2.2.1. Análise SWOT  

 

É uma ferramenta simples e de grande valia, pois cria uma base de 

informações que ajudam no planejamento do futuro da empresa. O SWOT é 

usado para designar as seguintes palavras: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats, o que em português é transformado para a sigla 

FOFA – Força, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 

Segundo Fagundes (2010) a 

Matriz SWOT, surgiu na década de 

1960, em discussões na escola de 

administração, que começaram a 

focar a compatibilização entre as 

"Forças" e "Fraquezas" de uma 

organização, sua competência 

distintiva, e as "Oportunidades" e 

"Ameaças”. 

Através dessa analise pode-se 

proporcionar um melhor estudo de 

comportamento da empresa frente a seus concorrentes.  

Oliveira (2007) a melhor definição para SWOT é: 

 

1.Ponto forte é a diferenciação conseguida pela empresa – variável 
controlável – que lhe proporciona uma vantagem operacional no 
ambiente empresarial (onde estão os assuntos não controláveis pela 

empresa). 2. Ponto Fraco é a situação inadequada da empresa – 
variável controlável – que lhe proporciona uma desvantagem 
operacional no ambiente empresarial. 3. Oportunidade é a força 

ambiental incontrolável pela empresa, que pode favorecer sua ação 
estratégica, desde que conhecida e aproveitada, satisfatoriamente, 
enquanto perdura. 4.Ameaça é a força ambiental incontrolável pela 

empresa, que cria obstáculos à sua ação estratégica, mas que 
poderá ou não ser evitada, desde que reconhecida em tempo hábil.  
(OLIVEIRA, São Paulo, 2007) 

 

2.2.2. 5W2H 

 

Outra ferramenta sempre usada pelas empresas é a 5W2H, que foi 

criada dentro da indústria automobilística japonesa. Segundo Polacinski (2012), 
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a ferramenta consiste num plano de ação para atividades pré-estabelecidas 

que precisem ser desenvolvidas com a maior clareza possível, além de 

funcionar como um mapeamento dessas atividades.  

Em resumo a sigla significa: 5W – W: What (o que será feito?) – Why 

(por que será feito?) – Where (onde será feito?) – When (quando?) – Who (por 

quem será feito?) 2H: How (como será feito?) – How much (quanto vai custar?) 

(Meira, Porto Alegre, 2003). 

2.2.3. Brainstorming  

 

Ou tempestade 

de ideias é uma 

dinâmica de grupo 

muito usada dentro 

das empresas para 

que os problemas 

sejam discutidos e 

resolvidos, através de 

um espaço onde todos 

os presentes podem 

expor seus pontos de vista e as suas ideias para melhorar os processos de 

trabalho. Nesse momento nenhuma ideia é considerada errada e todas são 

incluídas no final da reunião para que possam ser usadas de alguma forma na 

solução final do processo. (SEBRAE, 2005). 

O Brainstorming é uma ferramenta associada à criatividade e é, por 

isso, preponderantemente usada na fase de Planejamento (Busca de 

soluções). O método Brainstorming foi inventado por Alex F. Osborn 

em 1939, quando ele presidia, à época, uma importante agência de 

propaganda. (Manuel Meireles, 1949, p. 20). 

2.2.4. Satisfação do Cliente  

 

Analisar todos os aspectos do tratamento com o cliente e como ele está 

se desenvolvendo é uma das maneiras mais eficazes de se melhorar o trabalho 
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dentro da empresa e para tanto é necessário que a empresa esteja sempre em 

contato com seus clientes, para saber como pode atender da melhor forma as 

suas necessidades. Uma boa forma de fazer esse acompanhamento e análise 

é através das pesquisas de satisfação do cliente: 

Intimamente ligada aos processos de qualidade, que fortalecem a 
competitividade das empresas, a pesquisa sobre a satisfação de 
clientes insere-se entre os pré-requisitos que sustentam ações 

eficazes de marketing. O estreito relacionamento entre marketing e 
qualidade evidencia-se a partir dos próprios conceitos de qualidade 
total. Kaoru Ishikawa, um dos autores pioneiros na área da qualidade 

total, popularizou a máxima de que “o marketing é a porta de entrada 
e de saída da qualidade”. (Rossi; Slongo, 1998) 

 

2.2.5. Teoria das Restrições 

 

Organizar o trabalho de forma que a capacidade produtiva de empresa 

seja analisada e baseada nos conceitos da Teoria das Restrições também é 

uma das formas possíveis de criar um modelo de gerenciamento viável a 

empresa, tornando o processo mais produtivo. Criada na década de 1970 pelo 

físico Israelense Eliyahu Goldratt, quando este se envolveu com problemas da 

logística da produção, a teoria das restrições pode ser entendida como uma 

ampliação do pensamento da tecnologia de produção otimizada, atingindo, 

assim, a meta, que corresponde ao propósito global da organização. 

O gerenciamento de restrições é uma nova abordagem que planeja e 
controla a produção e venda de produtos e serviços. Esta abordagem 

reconhece o poderoso papel que a restrição (o recurso limitante) 
desempenha na determinação da saída do sistema de produção 
como um todo. Através do conhecimento e da compreensão profunda 

dos conceitos de GR, os gerentes podem perceber melhorias 
imediatas no resultado das organizações e, através da abordagem 
focalizada de aprimoramento continuo, podem planejar para suprir 

também as necessidades futuras. (Cox III & SPENCER, 1997) 
 
 

3. A Empresa 

 

Fundada em 2008, a Maré-Vent foi idealizada por dois empreendedores que 

trabalharam juntos como funcionários de outra empresa. Seu objetivo é a 

elaboração de projetos, fabricação e montagem de ventiladores industriais, 

sistemas de ventilação, exaustão, transporte pneumático e equipamentos afins. 
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Localizada em Mogi Mirim, no estado de São Paulo, a empresa, com o passar 

do tempo expandiu a sua área de atuação para outros estados do país, 

inicialmente na região norte. 

 Hoje a empresa adquiriu reconhecimento no mercado e fidelizou clientes 

importantes em diversas localidades do país, contando com uma equipe de 16 

profissionais, com mais de 25 anos de experiência no ramo.  

3.1 Mercado em que está incluso 

 

O mercado consumidor de ventiladores e exaustores industriais cresce cada 

vez mais e se torna cada vez mais exigente pelos seus produtos. O principal 

mercado que auxilia são os segmentos que possuem uma demanda 

significativa de ventiladores para caldeiras e esse segmento tem mostrado 

mais exigência de qualidade e benefícios, como tempo de duração do material, 

tempo de entrega do produto, montagem, entre outros.  Para manter-se 

alinhada às exigências do mercado e seus respectivos níveis de qualidade, é 

necessário participar de eventos e feiras tecnológicas voltadas à atualização do 

mercado mundial e às recentes descobertas nesta área.  

A maior parte de empresas que utilizam este tipo de ventiladores e 

exaustores são usinas, cerâmicas de pisos e revestimentos, papel e celulose, 

entre outros ramos não tão frequentes, como, por exemplo, soluções em 

ingredientes de origem natural. 

3.2  Clientes 

 

Os clientes da Maré-Vent não estão restringidos apenas à região em que a 

empresa está localizada, também atende em qualquer lugar do país, mantendo 

sua qualidade e a assessoria necessária para que a satisfação do cliente e sua 

fidelização sejam sempre positivas. 

Entre seus maiores clientes estão empresas como International Paper, 

USIMINAS, Cerâmica Portinari, Sacmi, Friboi, CECAFI Revestimentos 

Cerâmicos, Mineração Curimbaba, Grupo USJ, TAVMAC Maquinas Industriais 

Ltda., TEM Equipamentos Cerâmicos, Intensiv Filter, Jaepel Papeis e 

Embalagens, Mineração Jundu, SITI – Sociedade de Instalações 
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Termoelétricas Industriais, Cerâmica Carmelo Fio, Virgolino de Oliveira, 

Tecnogres e Incefra. 

 

4. PROCESSO DE VENDA  

 

4.1. Agendamento de visita 

 

A relação entre empresa e cliente é de total importância nesta etapa, o 

agendamento é realizado pela empresa de acordo com a disponibilidade de 

horário do cliente.  

Nesta etapa o vendedor se encarrega de fornecer opções que sejam 

agradáveis ao cliente. Independente da região que a empresa cliente está 

localizada é fundamental que o vendedor esteja no horário marcado, 

pontualidade é um ponto positivo, principalmente dentro de uma indústria que 

os processos são constantes e o tempo é algo precioso. 

4.2. Apresentação de vendas 

 

A empresa mostra todos os seus produtos, e avalia qual seria a melhor 

opção para seu cliente de acordo com sua necessidade. 

O vendedor deve ser bem treinado para passar credibilidade de seu 

conhecimento sobre seus produtos, para que, desse modo, a venda seja um 

sucesso. 

4.3. Objeções do cliente 

 

Esta etapa do processo de venda é fundamental para o fechamento de 

negócio, é nessa parte que o cliente faz suas perguntas e inicia o processo de 

negociação das formas de pagamento. 

5. FECHAMENTO DE VENDAS E PÓS VENDA 

 

Depois de todas as etapas anteriores e satisfação do cliente com o produto 

que está comprando, o fechamento de venda se torna mais simples e rápida. 
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Os serviços de assistência depois da venda fazem parte integrante das 

operações da Maré-Vent. Os técnicos estão à disposição dos utilizadores para 

inspeções, reparos, substituição e melhorias dos equipamentos. 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MARÉ-VENT 

 

A Maré- Vent oferece uma gama completa de ventiladores e de sopradores 

industriais standard e sob medida que responde as exigências de todas as 

aplicações. 

Também oferece um serviço econômico de reparos de ventiladores e 

sopradores. Mantendo em operação as peças principais e substituindo 

somente as peças danificadas, corroídas, oferece uma alternativa menos 

onerosa que a compra de um equipamento novo. Visando aumentar as 

características, obter um rendimento superior ou uma duração de vida 

prolongada de seus aparelhos, o cliente pode utilizar do serviço técnico 

oferecido para obter melhorias de equipamentos existentes, por exemplo, a 

substituição de um rotor original por um modelo Maré-Vent de alto rendimento, 

mas conservando a carcaça original, aumentam de maneira significativa, as 

propriedades do equipamento do cliente e reduz o consumo energético. 

A gama de ventiladores e sopradores é ofertada em largura simples, dupla 

ou com dois estágios. 

Todos os processos executados na fábrica da Maré-Vent seguem roteiros 

de fabricação, instrução de trabalho padronizado e planos de controle, 

conseguindo os mais altos níveis de qualidade. 

A fabricação dos ventiladores inicia-se após a entrada dos pedidos ou PA 

(Pedido Aerotécnico) através do PCP (Programação de Controle de Produção) 

a linha de montagem em posse da programação dá início a produção dos 

equipamentos atendendo as quantidades e datas programadas. 

 

6.1 TIPOS DE VENTILADORES INDUSTRIAIS 

 

Linha de Ventiladores Modelo L  

Vantagens: Linha Elaborada para manter alta eficiência e estabilidade em 

todos os pontos da curva de desempenho.   
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 Operação Silenciosa 

 Construção Robusta  

 Longa vida útil, manutenção reduzida. 

 Simples e dupla aspiração  

  

Linha de Ventiladores Modelo M55 - Pás Retas (saída radial)  

Vantagens: Linha Elaborada para ambientes agressivos – Maior concentração 

de particulados  

 Construção Robusta  

 Simples aspiração  

 Aconselháveis para trabalho em ambientes mais agressivos, com média e 

alta concentração de particulados.  

 Transporte de ar ou gases quentes ou frios. 

 Aplicação: Ventilação Industrial em Geral, Exaustão de processos 

industriais com emanação de pó.  

  

Linha de Ventiladores Modelo CB - Pás Retas (Saída radial) 

Vantagens: Linha Elaborada para Ventiladores de média ou alta pressão 

 Construção Robusta  

 Simples aspiração 

 Arranjo Direto ou polias e correias 

 

  

Figura 1 - Modelo L 

 

 

 

7. PRODUÇÃO 

 

         Figura 3 - Modelo CB Figura 2 – Modelo M55 
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7.1. Processo de corte 

 

O processo de corte das chapas é realizado após a demarcação das 

mesmas utilizando riscadores, pulsões e gabaritos. Após a demarcação das 

chapas, as mesmas são direcionadas para o processo de corte, onde se 

utilizam máquinas para realiza-lo, a máquina mais utilizada para este processo 

é a guilhotina, pois ela realiza cortes precisos e lineares. Para cortes não 

lineares, são utilizados maçaricos e plasmas. 

7.2. Processo de dobras e curvaturas 

 

Algumas peças após o corte são dobradas nas máquinas tipo dobradeira ou 

curvadas nas calandras, dando assim as formas construtivas para montagem e 

soldagem com máquinas de soldas elétricas ou mig dando a forma da carcaça 

dos ventiladores. 

Depois de feito este processo, as peças serão unidas por meio de soldas. 

7.3. Processo de solda 

 

O processo de solda é um processo muito utilizado em todo setor metal 

metalúrgico, utiliza-se o processo de soldagem quando se deseja unir duas 

peças distintas (peças compostas de aços e ligas metálicas) pelo meio da 

fusão de 2 materiais, no caso o eletrodo e o metal que deseja ser unido ou 

propriamente dito, soldado. 

Existem vários tipos de soldas, como Tig, Mig, Mag, Eletrodo entre outras, 

porém na Maré-Vent, são utilizados apenas 2 tipos, a Mig e Eletrodo. 

7.4. Processo de montagem e testes finais 

 

O processo de montagem é realizado de maneira manual. Neste processo 

utilizam-se ferramentas, peças, guinchos hidráulicos (neste caso) e alguns 

gabaritos. Superficialmente a montagem dos ventiladores é composta por 

montar o rotor na carcaça, bocais, transições, mancais e rolamentos, eixos, 

polias, motores entre outros itens. Após a montagem é executado o 

balanceamento dinâmico com o ventilador totalmente montado, onde o intuito é 

fazer com que o centro geométrico do rotor atinja o mesmo ponto do eixo de 
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massa do rotor, para que haja o mínimo de vibração possível em seu 

funcionamento. 

8. FINALIZAÇÃO E TRANSPORTE 

 

Após montados e realizados todos os testes estáticos e dinâmicos, inicia-se 

o processo de acabamentos finais e pintura, onde são eliminadas rebarbas, 

respingos de solda, pontos de ferrugem com jateamento, entre outras 

irregularidades que possam intervir no processo de pintura. Após a preparação 

adequada de toda a superfície, é dado início no processo de pintura, onde se 

aplica uma demão de tinta de fundo óxido de ferro, alumínio quando o 

equipamento será exposto a temperaturas superiores a 90ºC.ou outra tinta 

especial quando o cliente a exige. 

O transporte é realizado por empresas terceirizadas que o próprio cliente 

manda até a empresa para fazer o transporte do produto finalizado. 

9. DESPERDÍCIO 

 

‘‘Ação ou efeito de desperdiçar ou de gastar em excesso’’ (Dicionário online 

de português). 

De acordo com Cristiano Bertulucci Silveira, engenheiro eletricista pela 

UNESP e MBA em Gestão de Projetos pela FGV, pode-se dizer que: 

Existem dois tipos de desperdícios: os que são visíveis e os que são ocultos. 

Com relação aos ocultos, é muito importante que eles sejam descobertos e 

eliminados antes que possam se tornar grandes demais, incorrendo em uma 

fonte maior de problemas para a empresa. Uma analogia interessante para 

exemplificar os problemas visíveis e ocultos é quando imaginamos um iceberg. 

A ponta do iceberg, que fica visível às pessoas representa os desperdícios 

visíveis: defeitos, retrabalhos, excesso, refugos ou atividades de inspeções. Já 

o restante do iceberg, que é muito maior do que seu topo é composto pelos 

desperdícios ocultos. Alguns exemplos destes desperdícios são: custos de 

urgência nas entregas, procedimentos desnecessários, falhas de 

equipamentos, tempo perdido em função de acidentes, excesso de inventário, 

etc. (Disponível em < http://www.citisystems.com.br/7-desperdicios-producao/>) 

 

9.1. Redução de Desperdícios – Identificação e técnicas 

 

http://www.citisystems.com.br/7-desperdicios-producao/
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O desperdício, não só dentro de uma empresa, mas em qualquer outro tipo 

de estabelecimento é desgastante e crucial para o desenvolvimento contínuo 

da empresa.  

Desse modo, foi observado pela Análise de SWOT na empresa Maré-Vent 

alguns pontos em que pode haver melhorias, desse modo, o desperdício será 

reduzido, e consequentemente, irá reduzir assim o custo que ocorre com cada 

material desperdiçado. 

 

Análise de Swot  - Produção Maré-Vent 

Entre os materiais que são considerados pequenos e sem valor é onde 

ocorre um custo alto como, por exemplo, parafusos, porcas, lixas, eletrodos, 

anel isolante, entre outros materiais que, se tivesse uma preocupação com a 

reutilização, poderia ser evitados o gasto indevido e desnecessário, como 

mostra a Curva ABC a seguir: 
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Curva ABC Desperdício – Material/unid  

Com todos os itens identificados em que ocorre desperdício, o que mais 

traz custo para e empresa são os recortes das chapas de ferro que não há um 

modo de reutilização. 

As chapas são compradas e os recortes são feitos dentro da fábrica, porém, 

existem tipos diferentes de ventiladores, como foi dito anteriormente no tópico 

5.1, e cada ventilador tem sua medida e forma de recorte, desse modo as 

rebarbas das chapas são perdidas e inutilizadas para outros fins.  

10. Organização de Ações 

 

Após a análise dos problemas encontrados através da Análise de Swot a 

equipe se reuniu para o Brainstorming e durante esse encontro foram expostos 

os pontos do processo de produção que necessitam de uma mudança urgente: 

Etapa Método 

Introdução Exposição dos Problemas encontrados na Análise de Swot 

Geração de Idéias Pesquisa de novos fornecedores que tenham melhores preços e prazos 

mais condizentes com as necessidades da empresa;  

Fornecedores com matéria prima especifica para cada produto fabricado 

pela empresa, diminuindo as perdas de materiais; 

Venda de sobras para a reciclagem; 

Foco nas parcerias com fornecedores; 

Pesquisa de novas empresas que se tornem clientes em potenciais e 
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que venham a ser parceiras da Maré-Vent a longo prazo; 

Cursos de reciclagem para funcionários, dando foco a capacitação dos 

mesmos para outros trabalhos dentro da produção; 

Pesquisa mercadológica constante, analisando novas empresas no 

mercado e a possibilidade de se tornarem concorrentes potenciais para 

a empresa. 

 

Após toda a análise houve a priorização de quais processos seriam viáveis 

para diminuir o desperdício das chapas de ferro. 

A primeira alternativa analisada diz respeito a compra do material em um 

tamanho menor, para que haja menos material inutilizado após o recorte da 

chapa, porém, as chapas podem ser duplas, o que afetaria o desempenho do 

ventilador, podendo também ter falta de chapa nesse ventilador caso o cliente 

alterar o pedido sem aviso prévio. 

A segunda alternativa analisada seria a troca do material já utilizado por 

outro que, diferente da chapa de ferro, poderia ter outras utilidades, porém 

essa troca não depende apenas da empresa, mas sim do pedido e das 

necessidades que o cliente, tornando-se também inviável, e até mesmo 

podendo exigir um custo maior. 

A terceira alternativa analisada seria a venda dessas rebarbas para a 

reciclagem, desse modo, a empresa acaba por preservar o meio-ambiente, 

afeta a positivamente a imagem da empresa e recebe um valor pela venda, 

essa alternativa foi a que melhor se encaixou na necessidade da Maré-Vent, da 

qual irá implantar essa melhoria na empresa e obter bons resultados. 

De acordo com os administradores do site Web Sucata, pode-se observar, 

em porcentagem, o quanto a reciclagem é um processo importante e viável em 

todas as situações que necessitam de um descarte sustentável: 

Índices Médios de Reciclagem no Brasil (%) 

Alumínio.................................70% 

Vidro.......................................35% 

Papel......................................32% 

Aço.........................................18% 

Plástico...................................12%                                                          

(Disponível em < http://www.websucata.com.br/geral/artigos/indices-da-

reciclagem-no-brasil-196.html >) 

http://www.websucata.com.br/geral/artigos/indices-da-reciclagem-no-brasil-196.html
http://www.websucata.com.br/geral/artigos/indices-da-reciclagem-no-brasil-196.html
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Segundo J. Mendo Consultoria pode-se afirmar: 

No Brasil, como no resto do mundo, o mercado de sucata de aço é bastante 
sólido porque a indústria siderúrgica precisa da sucata para fazer um novo aço; 

cada usina siderúrgica é uma planta de reciclagem. No Brasil, em 2007, foram 
produzidos 30,9 milhões de toneladas de aço. Cerca de 8,7 milhões de 
toneladas de sucatas foram utilizadas para a produção de aço, valor 

correspondente a 28,2% do novo aço produzido. Dentro deste montante, 581 
mil toneladas de folhas metálicas foram produzidas em 2007. (Disponível em 
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256654/P57_RT83_Reciclagem_

de_Metais_no_Paxs.pdf/5d64a338-f6d7-426b-9f96-323892a5ba57 >) 
 

Junto com o estudo sobre o assunto, foram definidas as metas de 

trabalho para a solução dos problemas, a Maré-Vent criou a sua própria tabela 

5W2H para a diminuição dos desperdícios: 

What  Procura de Empresa de Reciclagem de Placas 

Why 

 

Diminuição da perda de valores da empresa, preservação do 

meio ambiente – responsabilidade social. 

Where  Sede Maré-Vent 

When  Imediatamente 

Who Departamento de Produção 

How Pesquisas referentes ao melhor local de descarte e valor de 

retorno referente à reciclagem. 

How much O custo será de R$192,32, referente à caçamba necessária para 

o transporte dos materiais. 

   

11. Conclusão 

 

O gerenciamento de uma empresa passa por diversas etapas, sendo 

que todas são de extrema importância para que o negócio se torne de fato 

lucrativo para seus proprietários.  

Para que a empresa seja competitiva mercadologicamente é preciso que 

seus administradores saibam todo o processo de trabalho da empresa, 

desde a escolha de fornecedores, até a venda de seu produto final. 

No caso específico da Maré-Vent, foi possível analisar que muito do 

processo atual da empresa faz com que o lucro final seja menor do que 

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256654/P57_RT83_Reciclagem_de_Metais_no_Paxs.pdf/5d64a338-f6d7-426b-9f96-323892a5ba57
http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1256654/P57_RT83_Reciclagem_de_Metais_no_Paxs.pdf/5d64a338-f6d7-426b-9f96-323892a5ba57
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poderia ser. Com a implementação das tecnologias de gestão de qualidade 

sobre produtos, serviços, processos de infraestrutura, segurança, 

organização, limpeza etc., será possível que as causas de desperdícios 

identificadas sejam sanadas em um curto espaço de tempo. 

Foram usadas diversas ferramentas dentro do processo de 

conhecimento do funcionamento da empresa. Todas trabalharam em prol 

do mesmo fim, e foram implementadas em momentos diferentes desta 

análise. 

Para que a empresa pudesse identificar seus problemas, a Análise de 

SWOT se mostrou a maneira mais eficaz e apresentou o problema de perda 

de matéria prima que havia na empresa, por conta das peças de tamanhos 

maiores usadas na produção das pás dos ventiladores. A princípio, segundo 

as ideias surgidas no Brainstorming, a empresa optou por resolver o 

problema de perdas de material, através da venda das rebarbas e da 

mudança de fornecedores de matéria prima, sendo que essa nova tarefa foi 

colocada nas mãos dos funcionários da produção, que mexem diretamente 

com o material que é desperdiçado. 

A SWOT também demostrou que os funcionários tem pouca intimidade 

com processo de trabalho fora de suas funções e para que esse problema 

seja resolvido o Brainstorming verificou a necessidade de se investir na 

capacitação de seus funcionários, para que estes passem a se envolver 

com todas as etapas de produção do material final, e entendendo dessa 

forma a sua importância dentro da equipe. 

Portanto, podemos verificar que a implementação de ferramentas 

administrativas deve fazer parte da rotina das empresas para que estas 

tenham maior controle sobre seus processos de trabalho cotidiano e 

também possam se planejar de forma mais coerente dentro de seu 

mercado, transformando assim seu lucro no final do processo de venda. 
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