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O ESTUDO PARA MELHORIA DOS PROBLEMAS NO PROCESSO DE 

COLAGEM EM EMBALAGENS DE PAPEL CARTÃO 

 

RESUMO:  

 

Analisaremos neste trabalho o processo de colagem em papel cartão 

utilizando a ferramenta da qualidade “gráfico de Ishikawa”. Foi observado que o 

processo poderia ser melhorado através da instabilizarão de pressão nos bicos 

de injeção de cola em determinada máquina. Temos por objetivo apresentar uma 

proposta de automatização na regulagem de pressão do sistema de ar entre a 

máquina de Corte e Vinco e a de Colagem de Cartuchos.  

Através do levantamento de alguns dados utilizando a ferramentas da 

qualidade citada, podemos identificar possíveis causas para a oscilação na rede 

de ar da máquina. Uma saída para esse problema, visando aumentar a 

produtividade do setor, assim como a melhoria da precisão na aplicação de cola, 

foi a instalação de um “vaso de pressão” na própria máquina. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para as organizações sobreviverem no mercado atual e atender as 

necessidades dos clientes precisam buscar alternativas para destacar-se em 

relação à concorrência, e consequentemente atender as legislações vigentes, e 

para isso é necessário criar estratégias para melhorar seus processos, produtos 

e serviços que são oferecidos aos consumidores. 

Será apresentado neste trabalho uma proposta de automatização de um 

processo de produção já existente, o estudo de problemas e como solucioná-los 

através da utilização da ferramenta da qualidade “Gráfico de Ishikawa” 

analisando um trecho crítico do processo produtivo. 

Dos processos explorados, foi verificado que uma máquina do setor de 

colagem apresentou um déficit de produção em relação às outras da linha, esta 

realiza a injeção de cola nas abas dos cartuchos de impressão e foi classificada 

como gargalo do processo, impactando diretamente nos números da produção. 



O assunto abordado necessita de uma grande atenção por ser um processo 

crítico que abala diretamente a produtividade da empresa, há uma diferença 

muito grande entre a capacidade total da linha de produção e a realidade na qual 

o setor se encontra. Para tanto, foi realizado dentro do setor de colagem uma 

investigação de limitações de máquina, onde foi cogitado a possibilidade de 

haver baixa pressão de ar no sistema que alimenta o maquinário de aplicação 

da cola, levando à defasagem do fluxo no traço de cola na aba das folhas. Com 

a projeção de ganhos deste trabalho visa-se chegar a um resultado satisfatório 

trabalhando a instabilidade da pressão do ar que alimenta o maquinário. 

 

2. OBJETIVOS 

Alcançar maior eficiência produtiva a partir de uma automação no setor 

de colagem em embalagens de papel cartão e para isso usaremos a 

ferramenta da qualidade “Diagrama de Ishikawa” para entender e resolver 

esse problema na produtividade. Através desse estudo será levantado um 

estudo detalhado do processo de colagem, e identificaremos onde se 

encontram as dificuldades e as oportunidades de melhorias na produtividade. 

3. METODOLOGIA 

A forma de nosso estudo acerca do tema deste trabalho é através da 

montagem de um estudo de caso, o levantamento de um problema e como 

resolve-lo, aplicando-se o uso da ferramenta Ishikawa. O trabalho será 

elaborado com base no desenvolvimento de pesquisas de materiais existentes 

como: livros, artigos científicos, revistas, boletins, monografias, dissertações, 

teses e documentos eletrônicos, nas buscas e alocações de conhecimentos 

sobre as a ferramenta da qualidade citada anteriormente e os indicadores de 

desempenho. A pesquisa proporcionará maior familiaridade com tema a ser 

abordado, facilitando o desenvolvimento deste trabalho e sua estruturação para 

melhor entendimento do assunto. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 



A ferramenta Ishikawa tem por finalidade procurar e indicar todas as 

causas possíveis de um determinado problema ou uma série deles, que podem 

ocorrer durante o processo produtivo como uma condição ou problema 

específico. Esse diagrama deve ser elaborado por uma maior número de 

pessoas possíveis envolvidas no processo assim é possível evitar que algum 

item escape à análise. De acordo com (Silveira ,2016) 

                                  O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta que pode ser adotada para 
elevar o nível de compreensão das pessoas que afetarão nas decisões 
tomadas para as soluções de problemas, visto que através dela é 
possível detalhar as causas das causas dos problemas até chegar 

numa causa raiz. 

 
Para encontrarmos a causa de um problema devemos agrupar as ideias 

básicas a causa e efeito do problema central. Os problemas são anotados em 

uma tabela ou cartões e organizados por grupos. Desta forma é possível fazer 

uma classificação desses defeitos por quantidade para visualizar os maiores 

índices e identificar os que ocorrem com maior frequência.  

De acordo com (BARROS; BONAFINI,2014) o uso da folha de verificação 

é muito útil como ponto de partida para o controle da qualidade de qualquer 

processo produtivo, pois possibilita a execução de ações efetivas para e 

resolução do problema. A folha de verificação apresentará os seguintes dados: 

Materiais; Máquina, Método, Procedimento e Meio Ambiente. 

 

5. RESULTADOS 

 

A implementação das ações corretivas, inerentes aos problemas 

identificados durante a pesquisa do processo, aumentaram significativamente a 

produtividade do setor e da fábrica consequentemente. Ao implantar o plano de 

melhorias, a projeção conta com a seguinte configuração: 

1.O tempo disponível diário em horas para a máquina é de 6,45 horas já 

considerando 15 minutos de café e 1 hora de almoço;  

2.A média de produção do setor de colagem é de 40.000 cartuchos por 

hora, que somando às 6,45 horas disponíveis de trabalho por dia, temos 

produção diária de 258.000 cartuchos colados. 



3.O aumento de produção após aplicação do projeto é de 2.000 

cartuchos/hora, então temos: 6,45 x 2000 = 12.900 cartuchos colados a mais por 

dia, o que significa um aumento de 5% da produtividade diária do setor. 

O objeto principal do nosso estudo foi alcançar maior eficiência produtiva 

a partir de uma automação no setor de colagem. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente vivemos em um mundo muito competitivo e muito acirrado, 

onde qualque inovação torna-se um diferencial competitivo que pode gerar 

ganhos financeiros expressivos para a coorporação. 

No presente trabalho foi abordado a melhoria no sistema de Aplicação de 

colagem em indústria gráfica, através a aplicações automatizadas na qual 

resultará em ganhos de produtividade. Se aplicado, com nosso estudo focado 

em produtividade ajudará a empresa em termos de competitivo podendo 

conquistar novos patamares de visibilidade no mercado. 
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