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1. RESUMO 

Este trabalho é um estudo de caso que tem como objetivo analisar criticamente o 

processo produtivo da empresa de embalagens plásticas Alupet, fundada em 2010, e 

que atua no mercado de embalagens plásticas termoformadas. 

O referencial teórico aborda temas relacionados a mapeamento de processos, 

cronoanálise, capacidade produtiva e virtualização e simulação de processos. 

Os principais dados coletados pelos autores deste trabalho foram obtidos através de 

visitas realizadas à empresa para entendimento dos processos e fluxos produtivos, 

além de entrevistas realizadas com funcionários e gestores.  

Com as informações cedidas pela empresa e os dados coletados na visita realizada, 

foi feita a análise dos dados coletados, realizada com reuniões de trabalho dos 

autores, reuniões com profissionais da empresa buscando entendimento adequado 

dos dados coletados e discutindo possíveis alterações e ainda, finalmente reuniões 

de orientação que consolidavam o andamento do projeto. Ferramentas de estatística 

básica foram utilizadas para contribuir na análise dos dados. Desta forma, foi possível 

entender o funcionamento da organização, bem como suas limitações e pontos 

inexplorados e desconhecidos pela empresa.  

2. INTRODUÇÃO 

A empresa Alupet, fundada em 2010, atua no mercado de embalagens focando suas 

atividades na produção de embalagens seladas e articuladas, bandejas, potes 

termoformados para doces bijuterias, padarias e alimentício.    

Em visita realizada à empresa e ainda, em reunião com a Diretoria observou-se que 

existe incidência de pedidos de venda em atraso, o que caracteriza que a Alupet não 

consegue atender a demanda atual de embalagens. Slack (2009) destacou que a 

obtenção de um equilíbrio apropriado entre capacidade e demanda ocasiona 

satisfação aos clientes e eficácia em termos de custo, em contrapartida o desiquilíbrio 

faz com que a demanda não seja atendida, aumentando demasiadamente os custos.  



 
 

 

 

Atualmente, a empresa Alupet não enfrenta dificuldade financeira, mas não possui 

indicadores para controlar e analisar sua produção e processos, demonstrando 

carência de planejamento estratégico e dificuldade para controlar sua produtividade, 

indicando necessidade de técnicas para auxiliar a gestão do processo produtivo e 

enfim realizar mudanças para redução de custos, tempo de ciclo, qualidade, 

flexibilidade e confiabilidade. 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo analisar criticamente o processo produtivo da 

empresa de embalagens plásticas Alupet, propondo melhorias para aumento da 

capacidade produtiva a fim de atender a demanda dentro dos prazos pré-

estabelecidos.  

4. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa a ser utilizada no desenvolvimento deste trabalho é o 

estudo de caso, tendo em vista que será necessário realizar a coleta de diversos 

dados por meio de vários instrumentos afim de analisar profundamente o processo 

produtivo da empresa Alupet, a qual possui características especificas frente as 

semelhantes do mesmo segmento. O propósito de sugerir a melhor solução possível 

ao presente problema também é parte integrante da escolha deste método.  

4.1 VARIÁVEIS DA QUESTÃO DA PESQUISA 

Foram definidas as seguintes variáveis: 

 Disponibilidade, em horas, das máquinas; 

 Quantidade de máquinas; 

 Demanda e sequenciamento de peças; 

 Tempos de produção e;  

 Capacidade de Produção 

 



 
 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A análise crítica do processo produtivo utiliza diversas ferramentas e métodos que 

suportam a identificação de possíveis melhorias para as empresas do ramo industrial.  

O desenvolvimento deste trabalho será feito seguindo os tópicos de:  

 Levantamento da Curva ABC de demanda; 

 Mapeamento dos processos dos principais produtos; 

 Cronoanálise; 

 Virtualização e simulação dos processos produtivos. 

 Análise da capacidade produtiva; 

 

6. RESULTADOS 

O principal resultado a ser obtido são possíveis melhorias no processo produtivo que 

tornem a organização mais eficiente no uso de seus recursos, elevando sua 

capacidade produtiva e, por conseguinte, garantindo o atendimento da demanda. 

Além disso, com o atendimento das quantidades e prazos solicitados, os níveis de 

faturamentos previstos serão seguidos permitindo melhor planejamento de fluxo de 

caixa. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O escopo deste trabalho poderá promover análises semelhantes em outras indústrias 

de pequeno e médio porte onde os processos e procedimentos não estão 

estabelecidos e implementados, a tratativa de análise crítica evidenciará uma 

metodologia que poderá ser aplicada em outras organizações, embora este estudo 

seja direcionado a um caso específico.  
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