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1 RESUMO 

O mercado têxtil brasileiro é composto por aproximadamente 29 mil empresas e 

representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento de toda a indústria de 

transformação (ABIT, 2018). Os dados mencionados servem de embasamento para 

demonstrar tanto o tamanho desse mercado e as oportunidades ainda existentes, 

quanto a competitividade desse ambiente econômico. O mercado bastante 

pulverizado da indústria têxtil demonstra a alta competitividade no segmento, portanto, 

uma maior eficiência dos fatores de produção pode resultar em uma maior relevância 

da Camesa nesse mercado. Este trabalho visa mapear e analisar o processo produtivo 

da Camesa para que se possa identificar possíveis melhorias.  Este trabalho tem como 

principais produtos a análise do processo produtivo da Camesa e identificação de 

eventuais melhorias nos processos produtivos de tinturaria de material e/ou transporte 

e armazenagem de produto semiacabado na empresa Camesa. Para isso, será 

realizado: 1) mapeamento do processo produtivo atual; 2) reavaliação do sistema de 

estocagem e transporte de material semiacabado; 3) estudo de viabilidade econômica 

de internalização do processo de tinturaria. 

2 INTRODUÇÃO  

Este projeto de pesquisa considera a empresa Camesa Indústria Têxtil Limitada 

fabricante de tecidos de cama, mesa e banho, situada em Guarulhos, São Paulo. É 

primordial que se entenda o contexto de mercado em que a Camesa está inserida, 

explicitando a competitividade e magnitude desse ambiente.  Segundo a ABIT (2018), 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o mercado têxtil no Brasil 

faturou 45 bilhões de dólares no ano de 2017 através da confecção de 5,9 bilhões de 

peças.  

3 OBJETIVOS 

Os objetivos principais desse trabalho são: 1) reduzir os custos, do processo produtivo 

da empresa Camesa. Foca nos processos de verificação visual, estocagem, 

transporte, tinturaria e corte do produto acabado; 2) diminuir os desperdícios de 



materiais; 3) melhorar os índices de retrabalho; 4) aumentar o grau de competitividade 

e 5) elevar o patamar organizacional da empresa. 

4 METODOLOGIA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o tipo de pesquisa adotado na elaboração 

do projeto de pesquisa, suas limitações, as variáveis e fontes de dados. É importante 

utilizar múltiplas fontes para coleta de dados para obtenção de resultados mais 

robustos (EISENHARDT, 1989). A coleta de dados será feita por meio da análise in 

loco, visto que proporcionará uma percepção real do funcionamento atual dos 

processos. Também será realizada uma entrevista semiestruturada com o gerente de 

logística da fábrica para ter uma visão do processo e de suas falhas a partir da ótica 

da companhia. A análise de documentos será o terceiro método, gerando uma noção 

de grandeza a partir da análise de volumes transportados.  

Este projeto de pesquisa é centrado no mapeamento e análise do processo produtivo 

da Camesa, com o objetivo de identificar possíveis melhorias. O método escolhido 

para a condução do mesmo foi o de Estudo de Caso. Segundo Yin (2001), o estudo 

de caso é um estudo experimental sobre um atual fenômeno e contexto não definidos, 

por meio de análises aprofundadas de um ou mais objetivos da análise. O projeto de 

pesquisa está estruturado em cima da sequência trabalhada por Forza (2002), Croom 

(2005) e Sousa (2005): definir estrutura conceitual teórica, planejar o caso, conduzir o 

teste piloto, coletar dados, analisar dados e gerar relatório. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Os seguintes procedimentos serão utilizados para a coleta de dados: revisão e estudo 

de literaturas, teses, normas e relatórios; entrevistas e discussões com colaboradores 

internos da fábrica e medição, pelos próprios autores, de tempo e distâncias quando 

necessário. 

Serão utilizadas ferramentas de engenharia, ergonomia, estatística e logística para 

averiguar os dados coletados. Como exemplo, podemos citar: Histograma, OWAS, 

RULA, TIR, VPL e Payback. 



6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Atualmente, durante o processo produtivo, uma parte considerável do material de 

cada rolo de tecido é desperdiçada para emenda de rolos, o que, em larga escala, 

gera um grande prejuízo financeiro. Ademais do desperdício de material, o tempo 

perdido no processo de fazer as emendas pré-tinturaria e retirá-las pós tinturaria 

poderia ser utilizados em outras atividades que agregam valor ao produto final. 

Ademais, o processo de tinturaria atual requer lotes mínimos de 1000m e tempo total 

de transporte de 4 dias, dificultando a logística e aumentando os custos de produção. 

Uma análise detalhada do processo produtivo da empresa identificará possíveis 

melhoras de produtividade e estrutura organizacional, tornando a empresa mais 

competitiva. 
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