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1. RESUMO 

 

Estudo de caso tem por objetivo aumentar a produtividade e reduzir os custos da 

empresa Fazolim, por meio do mapeamento de processo e da análise das 

atividades contidas nesse processo. Visto que a baixa produtividade da empresa 

e os altos custos influenciam negativamente a competitividade no mercado.  

O mapeamento do processo foi feito de forma macro no software Bizagi, porém a 

análise foi feita nos diferentes lanes, tais quais: cliente, vendas, financeiro, 

compras, fornecedor, montagem dos kits e expedição, para melhor entender o 

funcionamento da empresa de serviço. Outro ponto a ser analisado será o 

gerenciamento de estoque da empresa, uma vez que a Fazolim não controla os 

materiais estocados. 

Com isso, foi possível analisar quais os custos envolvidos em cada parte do 

processo, quais os que mais impactam no processo e ainda quais poderiam ser 

reduzidos sem alterar a qualidade do serviço oferecido. E por fim, propor para a 

empresa Fazolim melhorias no processo que acarretem em aumento de 

produtividade e redução de custos contribuindo para a sua competitividade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A empresa Fazolim Vidros e Alumínios, que atua no mercado de serviços, é uma 

vidraçaria para diversos fins, tais quais: vidros comuns, laminados e temperados, 

espelhos e peças decorativas, box para banheiros, tampos de mesas, coberturas, 

entre outros, além da serralheria. 

A Fazolim conta com duas lojas, escritórios, galpões e o serviço de instalação no 

local para atender seus clientes, porém depende de seus fornecedores e parceiros 

para poder prestar seu serviço com qualidade e prazo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo primário realizar o estudo das atividades da 

empresa Fazolim Vidros e Alumínios, afim de aumentar a produtividade 

organizacional e reduzir os custos correlatos, tendo por foco contribuir para a 

competitividade da mesma. E como objetivos secundários: Mapear os principais 



processos da organização; analisar as atividades contidas nos processos 

mapeados; identificar os principais custos, verificar agregação de valor e; propor 

melhorias que permitam ganho de produtividade e consequente redução de 

custos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foram coletados dados primários, pesquisa de nível de serviço e pesquisa para 

identificar os fornecedores foco e clientes finais; e quantitativos como tempo de 

montagem dos kits, tempo logístico de entrega e tempo de instalação do produto; 

e secundários, quantidade de pessoas que trabalham na empresa; demanda 

mensal de pedidos orçados; demanda mensal de pedidos fechados; tipos de 

produtos vendidos pela empresa; custos de matéria-prima, de mão-de obra e 

encargos, transporte, energia elétrica, aluguel e manutenção; tempo de entrega do 

fornecedor; histórico de falhas da empresa. 

A partir das fontes de dados obtidas é possível iniciar a coleta dos dados por meio 

de observações durante o período de trabalho da empresa, além do mapeamento 

de todo processo da Fazolim de forma macro. 

As observações serão feitas pelos integrantes do grupo. Dessa forma, os 

integrantes observarão as diferentes áreas da empresa trabalhando no dia a dia e 

quando necessário, serão realizadas medições de tempo das atividades. 

O mapeamento do processo macro auxilia no mapeamento micro de cada área, 

ou seja, primeiramente será feito o mapeamento da Fazolim e depois das 

diferentes áreas, tais quais: vendas, compras, financeiro, montagem dos kits e 

instalação. Com isso é possivel analisar em cada processo os custos e as pessoas 

impactadas. 

E por fim ainda será coletado dados de pedidos orçados e de pedidos fechados 

desde janeiro à julho de 2018. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para o procedimento de análise de dados primeiro será feito o organograma da 

Fazolim, no Power Point, para melhor entendimento das pessoas impactadas no 

fluxo do processo. Após isso, será mapeado o processo macro da Fazolim no 



software Bizagi e no mesmo ainda serão inseridos os tempos médios para 

realização de cada tarefa. Com o processo já mapeado será possível atribuir para 

cada área os respectivos custos. 

Em paralelo ainda, será realizada uma análise da razão da quantidade de pedidos 

fechados pela quantidade de pedidos orçados, para tentar entender se a empresa 

perde muito cliente e quais os motivos. 

Com isso, será possível fazer um Brainstorming entre os integrantes do grupo para 

propor mudanças que busque reduzir custos e aumentar produtividade. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultados preliminares foram obtidos através do mapeamento do processo 

e análise, que a área de compras é a de pior funcionamento e maior custos, visto 

que não há uma forma padrão de trabalho e ainda a parte de montagem dos kits 

que ficam soltos pelo estoque sem identificação e sem controle de entrada e saída 

dos produtos. 
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