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1. Resumo 

Cada dia que passa as empresas de manufatura vidreira tem se preocupado 

com a redução de custos nas linhas de produção, desempenho na qualidade de 

seus produtos e o uso consciente das fontes de energia, uma vez que o mercado de 

produção para embalagens de vidro vem se tornando altamente competitivo ao 

longo dos anos, essas preocupações são de extrema importância para a 

sobrevivência do negocio. Com base neste contexto, este estudo tem como objetivo 

diminuir o custo de produção e melhorar a qualidade dos produtos no processo de 

decoração da empresa Owens Illinois que é uma multinacional no ramo de 

embalagens de vidro localizada em São Paulo, a ideia é substituir a fonte energética 

(elétrica) atualmente usada para aquecer o forno pela energia a gás natural que 

provem de fontes renováveis além de ser mais barata, com isso seria possível 

diminuir os custos de produção (cerca de 60%, ou, R$ 51000,00 mês), ter uma 

melhor qualidade nos produtos e contribuir sensivelmente com a redução dos 

impactos ambientais gerados pelo uso da energia elétrica.    

 

2. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa tem como caráter explicativo e de campo,definimos como tema 

para elaboração do nosso Artigo a Redução de Energia na Produção na empresa 

Owens Illinois aliada ao ganho de qualidade. 

A Owens Illinois é uma indústria vidreira multinacional que atua com sucesso 

desde 1903, hoje com várias fábricas, distribuída em 22 países, onde 3 delas, estão 

localizadas no Brasil, (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife). Esta empresa é a maior 

fabricante de embalagens de vidro do mundo e tem em seu portfólio mais de mil 

produtos, como: garrafas para água, sucos, energéticos, refrigerantes, cervejas, 

destilados vinhos e espumantes. Potes de conserva para a categoria de alimentos e 

uma linha exclusiva para o armazenamento de comidas para bebê de 0 a 2 anos. A 

Owens Illinois trabalha para oferecer produtos de qualidade que agreguem valor às 

marcas dos seus clientes.   

Com base em estudos previamente feitos foi definido que a linha de produção 

a ser melhorada seria a da decoração, essa operação tem um forno chamado LEHR 

onde a tinta da decoração se funde com o vidro entre 200ºC e 100ºC, se faz a 
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inspeção visual e por ultimo e paletizado, este forno é aquecido com o uso de 

energia elétrica que além de gerar um alto consumo cerca de 300 KW mensal, custo 

de R$ 102.000,00 mês, tem um impacto ambiental considerável. Outro problema 

encontrado com o uso de energia elétrica é que a temperatura oscila muito gerando 

defeitos de qualidade nas peças. Substituindo a utilização da fonte energética para 

gás natural será possível diminuir os custos de produção e eliminar o problema de 

qualidade gerado no processo. 

Lay out atual. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse projeto é reduzir o consumo energético na linha de 

decoração de embalagens de vidro da empresa Owens Illions, aliado a isso melhorar 

o desempenho de qualidade junto aos nossos clientes. 

 

4. METODOLOGIA 

Devido ao alto custo de energia elétrica na produção, houve a necessidade de 

buscar alternativas energéticas e um melhor desempenho da produção que estava 

prejudicada devido à perda na qualidade da embalagem de vidro. 

O conceito de Qualidade de um produto ou serviço dentro de uma 

organização é aquele que atende exatamente, todas as necessidades e expectativas 

do cliente.  

Falconi (2004 p.11) afirma que: 

“Uma empresa honesta só pode sobreviver dentro de uma sociedade se for 
para contribuir para a satisfação das necessidades das pessoas. Este é o 
seu objetivo principal. Se este fato é tomado como premissa, a primeira 
preocupação da administração da empresa deve ser a satisfação das 
necessidades das pessoas afetadas pela sua existência. Sob este aspecto, 
a primeira prioridade da empresa são os consumidores. É necessário, e 
mesmo vital para a empresa, que eles se sintam satisfeitos por um longo 
tempo após a compra do seu produto ou utilização do seu serviço” 

Com o gráfico de Pareto foi possível visualizar as áreas mais críticas da 

organização, e onde poderia atacar de forma mais eficaz. 
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Dentre as áreas destacadas, estão: Fornos, Decoração, Central de 

Paletização e Zona Fria, pelo o gráfico a área de melhor atuação é o forno, porém 

não é possível atuar por que produz 24 horas por dia, não havendo possibilidade de 

parada, a segunda opção que o gráfico aponta é a área da Decoração de 

embalagem de vidro. 

 

 

 

 

 

5- Desenvolvimento 

 

Através do gráfico de Pareto foi definido em qual área deveríamos focar e 

com o diagrama de causa e efeito mais conhecido como diagrama de Ishikawa ou 

espinha de peixe foram encontrados os problemas através dos 6ms, ou seja, 

máquina, materiais, mão de obra, medição, métodos e meios, e no processo foi 

observado que no forno poderia obter melhor resultado. 
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6. Resultados Preliminares 

 

Segue abaixo resultados esperados após a troca da fonte de energética do 

forno de decoração (energia elétrica por gás): 

 Redução do custo de energia em 60% (R$ 62.000,00) mês. 

 Diminuição na taxa de peças defeituosas. 

 Redução na emissão de gás carbônico devido ao não usa energia 

elétrica, assim não consome das termoelétricas.  

 Pay back estimado em 44 meses. 
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