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Resumo: 

O trabalho tem como objetivo analisar criticamente as linhas de produção de 

refrigerantes, água mineral e água gaseificada da empresa Refrigerantes Itamonte 

Ltda. localizada na cidade de Itamonte/MG, com o propósito de identificar 

oportunidades de redução de desperdícios e consequente aumento da produtividade. 

Para isso foram realizados mapeamento do processo, análises dos dados coletados 

e fornecidos, virtualização e por fim simulações de melhorias para um aumento de 

produtividade da empresa. 

Introdução: 

A partir de dados derivados de visitas e coletas feitas na empresa foi feita uma 

simulação com o objetivo de avaliar possíveis pontos de melhoria e assim aumentar 

a produtividade da empresa. Após a conclusão da simulação será possível simular 

diversos cenários onde serão trocados máquinas e equipamentos com o objetivo de 

otimizar os postos de trabalho e assim eliminar custos indesejáveis. 

Objetivo:  

O objetivo deste trabalho foi analisar criticamente as linhas de produção de 

refrigerantes, água mineral e água gaseificada da empresa Refrigerantes Itamonte 

Ltda. localizada na cidade de Itamonte/MG, com o propósito de identificar 

oportunidades de redução de desperdícios e consequente aumento da produtividade. 

Metodologia:  

Para definição do método científico de pesquisa foi avaliado o contexto, a 

profundidade, a natureza e a temporalidade do trabalho. A pesquisa foi definida como 

aplicada, pois tem como objetivo produzir conhecimentos científicos voltados a 

aplicação prática. O contexto da pesquisa é de campo, pois a partir de dados colhidos 

em campo foram feitas diversas análises. Com base nos objetivos gerais do trabalho, 

a pesquisa foi definida como explicativa, as pesquisas explicativas tem como sua 

maior preocupação identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. A natureza do trabalho pode ser tanto qualitativa quanto 

quantitativa, apesar do trabalho ter algumas características quantitativas, o trabalho é 

definido como qualitativo. A partir de descrições, interpretações e comparações foi 

possível entender profundamente os fenômenos aqui apresentados. No trabalho 



foram colhidos dados em momentos distintos, por isso a temporalidade é longitudinal. 

Por fim o método de pesquisa é o estudo de caso, esse tipo de estudo é empírico e 

estuda um determinado fenômeno, em geral contemporâneo, dentro de um contexto 

real. Nesse tipo de pesquisa, acontece uma análise profunda dos objetos estudados 

e uma grande interação entre os pesquisadores e os objetos pesquisados, nesse caso 

a Refrigerantes Mantiqueira. 

Desenvolvimento:  

Depois de algumas visitas feitas a Refrigerantes Itamonte e já com os dados em mãos, 

a simulação já está sendo feita. Quando a simulação estiver  completa e com o auxílio 

dos dados (coletados e cedidos pela empresa) será possível ter uma visão geral do 

sistema e assim propor melhorias que aumentem a produtividade e que diminuam o 

tempo de set-up dos processos de produção. A simulação será feita através do 

software SIMUL8. 

Resultados preliminares:  

Já é possível notar que a produção poderia ser mais eficiente se não houvesse tanta 

trocas de sabor durante a semana. Se pudermos diminuir a quantidade de vezes que 

a produção troca o sabor do refrigerante seria possível diminuir a quantidade de set-

ups e assim aumentar a produtividade. Uma programação de produção com menos 

trocas seria o ideal. Além da programação, a simulação nos ajudará entender onde 

mais algo poderia ser alterado afim de aumentar a produtividade. 

Fontes de consulta:  

Uma das principais fontes de consulta um TCC, “GAMARRA, C. J.; HESSEL, C.G.; 

CASANOVA, R. Estruturação de um escritório de prestação de serviços tecnológicos 

para apoio à competitividade das micros e pequenas indústrias. 2014. 111 p.”. Os 

autores apresentam soluções para micro e pequenas empresas, o que é de grande 

ajuda pois a Refrigerantes Mantiqueira apesar de possuir volume elevado de vendas 

ainda se encaixa como microempresa. Muitos dados de mercado foram retirados da 

“Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não alcoólicas” 

(ABIR). Além dessas duas principais fontes de conhecimento foram usados diversos 

livros para respaldar a metodologia escolhida, o cálculo do OEE e também a 

simulação computacional. 



 


