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MÉTRICAS DE PRODUÇÃO APLICADOS EM UMA CÉLULA DE 
MANUFATURA 

 
 

Resumo: Este trabalho  mostrará o desenvolvimento e as melhorias que aconteceram em uma célula 
de manufatura de uma fábrica, no qual foi feito o estudo com a finalidade de melhorar e aplicar 
ferramentas em uma célula de embalagem, que se pesava os produtos semi acabados, e logo após 
este processo, estes mesmos produtos semi acabados eram embalados. A empresa começou a 
receber uma demanda muito alta mas, estava tendo muita dificuldades para cumprir as metas e os 
prazos estipulados pelos clientes, com isso, foi feito um estudo analisando qual era o problema ou 
fator principal que estava gerando o resultado de demanda insuficiente na produção e foi identificado 
um problema de operação em um dos componentes da célula de embalagem. A seladora 
convencional estava um pouco danificada, e estava gerando atrasos no processo, que com a 
identificação deste problema, a seladora foi substituída por uma semi automática, que reduz o tempo 
de ciclo na produção e pode trazer benefícios para o processo. O estudo feito neste trabalho 
descreverá e mostrara os resultados obtidos através de modelos matemáticos e métricas de 
produção. 

 
Palavra-chave:  
 

INTRODUÇÃO 

 
 

Quando se trata de produção, tempo e alta produtividade, é a chave para 
qualquer empresa ir bem nos negócios, uma fábrica onde em seus processos de 
produção não consegue atingir as metas e as demandas de produtos, possivelmente 
irá perder clientes ou talvez acabar entrando em colapso. Para evitar justamente 
este declinio por conta de tais problemas foram pesquisadas e implantadas 
ferramentas para melhorias de processo produtivo e aumento da produtividade, para 
assim evitar o desperdício de tempo ou os longos tempos de parada de sistemas da 
produção ou ainda falhas e quebras nos equipamentos. Este trabalho visa mostrar a 
melhoria obtida em uma célula de manufatura, dando atenção aos resultados de 
capacidade de produção, taxa de produção, disponibilidade, eficiência, utilização, 
tempo de produção e melhorias. Estas métricas de produção iram viabilizar o projeto 
e comprovar a importancia de sua implantação para o à celula de manufatura. 
  

OBJETIVOS 

 
 
Objetivo geral: Mostrar o problema, desenvolvimento e melhorias que aconteceram 
em uma célula de manufatura de uma fábrica que produzia e embalava eletrodos 
para soldagem, apresentando os resultados obtidos em uma linguagem matemática 
e quantitativa. 
 
 
Objetivos especifícos: Apresentar uma metodologia que foi utilizada para o 
desenvolvimento do trabalho; Descrever como ocorria o processo; Mostrar os 
problemas que exixtiam no proceso; Apontar as mudanças feitas no processo ou 
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produção; Comprovar que as melhorias no processo foram boas através de modelos 
mátematicos e métricas de produção. 
 

METODOLOGIA 

 
Para se bater uma meta estipulada em um proceso produtivo é de extrema 

importância saber prever e identificar oque precisa ser feito para se alcançar tal 
meta, a forma com que será exigida a produção conciliara na escolha de um método 
adequado para realizar oque necessita ser feito, segundo Seleme (2013, pg. 40) A 
demanda de um produto deve ser analisada e prevista, com previsões e estudos, 
adotando-se métodos. 

Para se fazer isso é necessario adotar um método de previsão para dar conta 
da demanda exigida, existem dois métodos de previsão o método qualitativo e o 
método quantitativo, neste trabalho será dado mais ênfase e importancia para o 
método quantitativo. 

A demanda de um produto deve ser analisada e prevista, com previsões e 
estudos, adotando-se métodos. A demanda que foi exigida à empresa resultou em 
um estudo para melhorias principalmente no tempo de produção que era exigido 
naquele momento, reduzir uma operação pode parecer muita das vezes algo 
extremamente simples, no entanto, ações simples podem resultar em grandes 
resultados. 

Em um processo de produção, é preciso diminuir o  maior gasto de tempo 
possivel, seja em uma operação, set up, ou até mesmo em um preenchimeto de 
documentos. Todo o tempo que se perde em uma fábrica não volta mais, o tempo é 
uma grandeza física impossível de se dominar ele é como uma grande flecha que 
quando é disparada só tem um sentido em sua tragetoria e ele é sempre retilíneo e 
sem volta. Mas como medir o tempo ou ainda as variáveis que existem em um 
processo de produção, a fim de diminuir possíveis perdas e atingir aquilo que se é 
necessario para atingir a demanda exigida pelo consumidor. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 
 
A célula de embalagem 
 

A célula de embalagem é composta por duas balanças uma seladora manual, 
um forno, e uma pequena célula onde se embala o produto semiacabado. O material 
chega à célula de manufatura para passar pelo o processo final de fabricação do 
produto que é o de embalagem, o produto é embalado, paletizado e logo após este 
processo enviado para o estoque. 
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Descrição do processo 
 

Primeiramente o produto é encartuchado e pesado a fim de se alcançar a 
medida certa de peso que a norma exige do produto, em seguida passa pelo o 
processo de selamento que basicamente consiste em envolver o produto em um 
filme pvc termo-encolhivel, onde passa por um forno que possui uma esteira 
transportadora que o leva para ser embalado em caixas. Para esse sistema que 
possui essas operações (ou ainda sub-tarefas), é necessário ter quatro operadores 
na linha, onde quatro operações são feitas, encartuchamento, pesagem, selamento 
em embalagem final. 
 

POSSÍVEIS RESULTADOS 

 
Implantação de uma nova seladora  
 

Com a compra e instalação de uma seladora semiautomática o Tempo de 
ciclo pode ser reduzido, com isso obteve-se um resultado melhor na taxa de 
produção que consequentemente fez as métricas de produção como capacidade de 
produção e demanda (ou quantidade), aumentar a ponto de se poder alcançar a 
quantidade necessária para bater a meta mensal em relação à demanda mensal que 
era exigida. 

A seladora basicamente funciona através de uma esteira onde era colocado o 
produto (ou cartuchos), e os cartuchos batiam em uma chave fim de curso, que, 
quando acionada, mandava um sinal para um acionador e consequentemente 
enviava um sinal para o atuador que é um cilindro pneumático de atuação linear, 
este mesmo atuador empurra o cartucho e então acontece o selamento do cartucho, 
onde logo após isso uma outra esteira o leva para passar por um forno onde 
acontece o processo termo-encolhivel, e então tem se um produto para ser 
embalado. 
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