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1. Resumo 

O trabalho abordou a aplicação da organização fabril visando o aumento da 

eficiência operacional na produção de revestimentos. No atual momento de crise 

do setor industrial esta pesquisa propiciou uma oportunidade para redução de 

desperdícios, utilizando os princípios da produção enxuta. Dessa forma obteve-

se uma vantagem competitiva da empresa no mercado, podendo atender com 

maior eficiência e produtividade a futura demanda. 

2. Introdução 

A Portcrom Revestimento Industrial é uma indústria de serviços de médio porte 

que oferece aos clientes manutenção e soluções em engenharia de superfícies 

para aumentar a vida útil de peças e melhorar a confiabilidade dos 

equipamentos. Entre os serviços oferecidos se encontram a metalização e 

cromagem de materiais para clientes do segmento de siderurgia, mineração, 

petroquímica, entre outros. Esses ramos foram gravemente afetados pela crise 

dos últimos anos o que prejudicou diretamente a demanda da empresa.  

Os revestimentos industriais constituem-se em películas interpostas entre o 

metal e o meio corrosivo ampliando a resistência à corrosão do material, 

melhorando o acabamento e aumentando a resistência ao desgaste.  

O problema da pesquisa na empresa foi a desorganização fabril que impede a 

identificação e redução dos desperdícios.  

A pesquisa utilizou os princípios do Sistema Toyota de Produção (STP), também 

conhecido como produção enxuta ou Lean Manufacturing, desenvolvido com o 

objetivo principal em aumentar a eficiência operacional e reduzir as atividades 

que não agregam valor, em uma indústria em que cada produto é feito de acordo 

com especificações solicitadas pelo cliente. 

3. Objetivo 

O objetivo do presente trabalho foi executar um estudo de organização industrial 

visando o aumento da eficiência operacional na produção de revestimentos 

industriais. 



Entre os objetivos secundários do projeto destacaram-se: mapear os processos 

operacionais, identificar e reduzir os desperdícios no sistema produtivo. 

4. Metodologia 

Para a definição da metodologia de pesquisa foram apresentados, 

respectivamente, seus tipos segregados em quatro formas: quanto à 

abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. 

O presente trabalho utilizou a abordagem quantitativa, pois considerou dados 

obtidos durante as visitas para mapear os processos e identificar e reduzir os 

desperdícios. 

Classificou-se como exploratória pois teve como objetivo coletar informações 

adicionais sobre a indústria em estudo e através desse levantamento formulou 

hipóteses e identificou o enfoque do estudo. 

Seu método de pesquisa foi o estudo de caso, pois é caracterizado pela coleta 

e registro de informações sobre um ou vários casos particularizados, elaborando 

relatórios críticos, organizados e avaliados, dando margem a decisões e 

intervenções sobre o objeto escolhido para investigação - uma comunidade, 

organização, empresa e outros. 

5. Desenvolvimento 

Para os melhores ganhos e retornos da empresa através da redução dos 

desperdícios com base na organização fabril as variáveis quantitativas que foram 

analisadas são: tempo de atravessamento dos fluxos principais (peça/minuto), 

número de produtos por família principal por mês (unidades/mês), distância entre 

as máquinas (metros), tempo de processamento de uma peça em cada máquina 

(minutos), porcentagem de retrabalho (número de peças retrabalhadas/total de 

peças trabalhadas), porcentagem de refugo (número de peças descartadas/total 

de peças trabalhadas), tempo manuseio de peças entre as máquinas (minutos), 

e tempo em que máquinas, peças e pessoas que ficam paradas (minutos). 

Para contextualização dos dados referentes à Portcrom foram utilizados: estudo 

da planta fabril, entrevistas com Stakeholders, entrevistas com Coordenador da 



produção, entrevista com os funcionários da produção e observação participante 

não sistemática, na qual o participante observou e registrou todos os 

acontecimentos sem levantar previamente quais os aspectos relevantes a serem 

observados e que meios utilizar para observa-lo, sem participação ou 

interferência nos fluxos ou procedimentos.  

6. Resultados preliminares 

Para a obtenção dos resultados foi utilizado o método da curva ABC para 

identificar os quatro principais processos produtivos da fábrica sendo eles 

cromagem, metalização HVOF, metalização plasma e metalização com outros 

tipos de metais. Após esta etapa foram determinados os produtos maior 

frequência utilizando como base primária de estudo. O primeiro cenário foi criado 

a partir do estudo no layout real da fábrica, utilizando o método do diagrama 

spaghettti para determinar as movimentações físicas de peças e materiais entre 

os centros de processamento dispostos no arranjo físico da instalação. Além 

disso, foi realizada a cronometragem dos tempos de atravessamentos das peças 

selecionadas.    

Através da análise das distâncias percorridas no cenário existente foi possível 

propor melhorias na organização fabril criando um segundo cenário onde foram 

obtidas reduções das distâncias percorridas e do tempo de atravessamento das 

peças. O que representa uma redução nos custos da empresa.  
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