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CATEGORIA – EM ANDAMENTO 

 

1. RESUMO 

Estudo técnico com o objetivo primário de determinar a real capacidade produtiva 

instalada em uma indústria de cosméticos de pequeno porte, localizada na cidade de 

São Paulo. Além deste, busca-se identificar oportunidades de melhoria para os 

processos, a fim de possibilitar o conhecimento para a empresa estudada expandir 

seu market share. Este estudo de caso tem como base a aplicação da metodologia 

Birô, que possui como etapas: mapeamento de processo; elaboração de 

procedimentos; cronometragem de tempos operacionais; análise crítica dos 

processos e identificação de melhorias; simulação dos processos. 

2. INTRODUÇÃO 

A Gasparotto, Labate e Cia Ltda., atuante no mercado de cosméticos desde 1930 

com a sua marca chamada Halley, tem suas vendas voltadas para região nordeste 

do Brasil. Em termos de faturamento, a fábrica da Labate gera aproximadamente R$ 

12 milhões/ano de receita. Ela é então considerada como média empresa, pois o 

seu faturamento anual é maior que R$ 3,6 milhões e menor que R$ 300 milhões 

(BNDES). Em termos de funcionários, a Labate emprega 32 funcionários e é 

classificada como pequena empresa, pois uma empresa é de pequeno porte se o 

seu número de funcionários está entre o intervalo de 20 a 99 funcionários 

(SEBRAE). Para o referido trabalho, ela será considerada parte do grupo conhecido 

como Pequenas e Médias Empresas (PME). O setor de cosméticos no Brasil cresce 

mais de 10% por ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Assim, o segmento de cosméticos 

fatura R$ 30 bilhões por ano no país, sendo que, das 1,7 mil empresas desta 

categoria, 1,4 mil são microempresas, mostrando a possibilidade de crescimento 

para as PMEs.   

3. OBJETIVO 

Com crescente desenvolvimento de novos produtos da marca, a Labate notou a 

oportunidade de expandir seu mercado para regiões ainda não amplamente 

exploradas, como o Sudeste brasileiro. Porém, é necessário que a empresa conheça 

integralmente seus processos, identificando oportunidades de melhorias, a fim de 

otimizá-los com o propósito de atingir sua capacidade ótima de produção. Isto reflete 

diretamente nos custos de seus produtos, permitindo a possibilidade de tornar-se 



mais competitiva no mercado em que deseja se inserir. Dessa maneira, pode-se 

identificar como maior problema encontrado na empresa o fato de a mesma não 

conhecer adequadamente seus processos e sua capacidade produtiva, impedindo a 

ampliação do seu market share.  

Portanto, o objetivo primário do trabalho é determinar a real capacidade produtiva da 

indústria Labate e dentre os objetivos secundários destacam-se a identificação de 

perdas produtivas e de oportunidades de melhoria operacional por meio de 

propostas de padronização de procedimentos.   

4. METODOLOGIA 

Com relação à sua finalidade, essa pesquisa pode ser classificada como aplicada 

por que é voltada à utilização de conceitos em situações reais da indústria. Por esse 

mesmo motivo, é considerada “de campo”. É também explicativa porque visa 

registrar, analisar, classificar e interpretar fenômenos e identificar sus fatores 

determinantes. É qualitativa porque os dados obtidos são, em sua maior parte, 

subjetivos, com baixo índice de generalização e não são passiveis de tratamento 

estatístico. Como último critério de classificação, é longitudinal por avaliar um 

conjunto de dados específico, através de uma ou mais observações ao longo de um 

período de tempo. A estratégia proposta para condução do trabalho foi um estudo de 

caso em uma MPE fabricante de produtos cosméticos e de perfumaria, a fim de 

conhecer a capacidade produtiva instalada da mesma. O estudo de caso é um 

trabalho empírico, que investiga um dado fenômeno dentro de um contexto real e 

atual, por meio de análises aprofundadas de um ou mais objetos de estudo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Existem diversas metodologias que permitem melhoras nos processos produtivos e 

na organização de empresas, como Lean Manufacturing, Kanban, Birô industrial, 

Kaizen, entre outras. A metodologia a ser utilizada no trabalho é a de Birô industrial, 

que promoverá uma melhora na eficiência, eficácia e competitividade da Labate 

como um todo, através do mapeamento de seus processos e capacidade produtiva.  

O Birô industrial é uma metodologia que foi desenvolvida e disponibilizada pelo 

Instituto Mauá de Tecnologia. Esta segue cinco passos principais (Mapeamento de 

Processos; Elaborações de Procedimentos; Cronometragem de Tempos 

Operacionais; Análise Crítica dos Processos e Identificação de Oportunidades e 



Melhorias; Simulação de Modificações nos Processos Visando Aumento da 

Competitividade) de forma a melhorar a competitividade de Micro, Pequenas e 

Médias Empresas.  

Para dar sequência ao trabalho, o primeiro passo foi a realização do mapeamento 

de processos onde o grupo visitou a fábrica e observou os processos. Depois disso, 

foi montado o fluxograma, com auxílio da ferramenta Bizagi. Além disso, foi 

desenvolvido o layout da fábrica por meio do Microsoft Office Visio, utilizado para 

montagem do mapofluxograma. O segundo passo foi a filmagem dos processos e a 

cronometragem dos tempos operacionais, para auxiliar na cronoanálise e obter 

resultados tratados estatisticamente. Neste momento, é feito o comparativo entre a 

capacidade nominal instalada, à respeito dos equipamentos, e a real, denominada 

por meio do tempo de ciclo do processo. O terceiro passo, o grupo vai identificar 

oportunidades de melhorias e por fim, no quarto passo, realizar a simulação no 

Simul8. Pretende-se também, realizar o modelo matemático para determinar qual o 

melhor mix de produção para a Labate, uma vez que esta possui cinco linhas de 

produção, sendo duas dedicadas, uma para produtos à base de alfazema e outra 

para talco, e as outras três restantes permitem a produção dos demais produtos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O seguinte trabalho já teve 90% de seus dados coletados e tratados 

estatisticamente, porém a análise dos mesmos ainda não foi finalizada. Apesar 

desse fato, já é possível de se constatar que a empresa possui capacidade real de 

produção inferior ao real identificada nos processos. Assim, já se é possível 

identificar oportunidades de melhoria nos processos como um todo. 
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