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RESUMO 
 
ALAM, Henrique Wulff Al. Análise e otimização do desempenho nos processos em 
uma unidade de mistura e ensaque de fertilizantes. 2017. 57f. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Curso de Graduação em Engenharia de Produção, CEng – 
Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
 
Com o constante avanço da produção e do consumo de fertilizantes no mercado 
brasileiro, empresas que produzem e expedem tais produtos necessitam cada vez 
mais de processos enxutos e eficazes. Considerando a sazonalidade no consumo 
de tais produtos, atingir e superar os limites de produtividade em épocas específicas 
torna-se um desafio para empresas que possuem unidades de mistura e ensaque de 
fertilizantes. Como o processo conta com a participação de diversas pessoas em seu 
decorrer e existe a necessidade de realizar limpeza e manutenção semanal no 
maquinário, conceitos relativos à engenharia do trabalho podem trazer oportunidade 
para a otimização neste tipo de operação. O presente trabalho visa investigar e atuar 
nas principais oportunidades de melhoria durante a manutenção semanal de um 
processo de mistura e ensaque de fertilizantes em uma indústria química. Para 
tanto, é feito o uso da metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act) bem como, a 
aplicação de técnicas titpicamente presentes na aplicação desta metodologia. 
Dentre os principais resultados alcançados verificou-se através da aplicação do 
PDCA e técnicas voltadas à melhoria de processos, que era possível haver 
produção em um turno cujo a empresa considerava fora do planejamento, pois o 
destinava integralmente para a execução da limpeza. Com isso, foi possível obter 
resultados significativos em termos de aumento de produção ainda durante a 
realização do presente trabalho. 
 
 
Palavras-chave: produção de fertilizantes, otimização de processos, engenharia do 
trabalho, análise e solução de problemas 



ABSTRACT 
 
ALAM, Henrique Wulff Al. Análise e otimização do desempenho nos processos em 
uma unidade de mistura e ensaque de fertilizantes . 2017. 57 f. Undergraduate 
conclusion work – Undergraduate Program, Industrial Engineering, CEng – 
Engineering Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017. 
 
 
As the fertilizers production and consumption is increasing constantly on the brazilian 
market, companies that produce and dispatch those products have to have more 
lean and effective processes. Considering the seasonally about the comsumption of 
this kind of product, reach and overcome productivity limits in specific seasons 
becomes a big challenge for the companies that has fertilizers blending units. As the 
blending process needs many people working on it and the weekly maintenance and 
cleaning are mandatory, concepts related to work engineering can be effective in 
terms of operations optimization. This work wants to analyze a fertilizers blending 
process to propose improvements to it using problem solving methodologies and 
tools for process optimization, in order to establish new flows and good results to the 
organization. To ensure those improvements, PDCA methodology is applied, as 
techniques related to it. Main results obtained using this methodology, proving that a 
shift considered out of plan could be used to ensure production volumes. With some 
improvements, it was possible to obtain significant results with the present work. 
 
 
 
Palavras-chave: fertilizers production, process optimization, work engineering, 
problem solving methodology 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Apesar das propostas mais recentes de otimização de processos na indústria 

química, desafios relacionados a perdas de produção ainda são uma realidade e 

demandam estudos. Apesar disso, uma parte significativa dos estudos nas áreas de 

lean manufacturing, otimização e processos e solução de problemas se dão em 

indústrias manufatura discreta. Quando se trata de perdas de produção, em muitas 

vezes o foco se dá no processo produtivo em si, em detrimento de aspectos como os 

tempos de preparação e limpeza de máquinas, que podem muitas vezes ser cruciais 

no que diz respeito às perdas de produtividade de um processo. 

Tais desafios são especialmente úteis se considerarmos a importância que a 

produção de fertilizantes possui. Em relatório lançado em 2013 pela Organização 

das Nações Unidas (ONU, 2013), estima-se que a população mundial venha a 

alcançar a marca dos dez bilhões de pessoas no ano de 2050. Com isso, necessita-

se cada vez mais de recursos como terras aráveis e água. Considerando o 

crescimento populacional, escassez de recursos e a necessidade cada vez maior de 

melhorar os processos produtivos sem causar danos ao meio ambiente, o fertilizante 

torna-se um grande recurso para fazer com que haja alimento suficiente para esta 

população. O clima propício e a grande extensão territorial favorecem o exercício da 

atividade no Brasil, que possui um bom volume de exportação e consumo interno de 

grãos produzidos com a atividade primária. 

Segundo informação da Associação Nacional para Difusão de Adubos 

(ANDA, 2016), o Brasil é o 4º maior consumidor mundial de fertilizantes. Mesmo 

assim, o país importa 70% dos fertilizantes usados no país, sendo apenas 30% 

produzido em mercado interno. Nos oito primeiros meses do ano de 2016, registrou-

se uma elevação de 10,3% nas entregas ao consumidor final com relação ao mesmo 

período do ano anterior, sendo um novo recorde para o período. Mesmo com a alta 

nas vendas, a associação destaca que houve uma redução de 1,5% na produção 

nacional do produto. Considerando a importância de elevar a produção e entregas 

do produto no país, cabe destacar ainda que o mercado de fertilizantes no Brasil 

atualmente é sazonal e sofre muitas oscilações de demanda devido às variações na 

safra das plantações.  
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Conforme pode-se observar, o reconhecimento e a garantia nos tempos de 

processamento são essenciais para evitar prejuízos. Neste contexto, qualquer tempo 

perdido durante a produção traz perdas representativas para as empresas que 

expedem esse tipo de produto. 

Considerando a importância do produto no mercado brasileiro e os desafios 

relacionados à análise de perdas na indústria química, a aplicação de metodologias 

para análise e solução de problemas seria um recurso que poderia contribuir 

fortemente no sentido de identificar e eliminar desperdícios no tempo de preparação 

do maquinário em uma unidade de mistura e ensaque de fertilizantes. A empresa 

objeto de estudo possui um alto tempo de ociosidade de seu maquinário em um 

determinado período da semana, cujo se deve à necessidade de limpeza e 

manutenção semanal de seu maquinário. 

Sendo assim, o tema do presente trabalho consiste na aplicação de um 

método para análise e solução de problemas e princípios da engenharia do trabalho 

no âmbito de um processo de mistura e ensaque de fertilizantes visando uma melhor 

utilização de seus recursos. 

 

1.1 Objetivos Geral e Específico 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Investigar quais as principais oportunidades de melhoria durante a 

manutenção semanal de um processo de mistura e ensaque de fertilizantes em uma 

indústria química. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

O objetivo geral será alcançado em alinhamento com um conjunto de 

objetivos específicos, conforme segue: 

a.  Estudar e compreender as principais características técnicas e como 

funciona o procedimento de limpeza semanal de um maquinário de 

mistura e ensaque de fertilizantes; 

b.  Compreender e analisar os gargalos e oportunidades de melhoria no 

decorrer do procedimento de preparação semanal do local sob estudo, 

com foco na redução do tempo de execução do mesmo; 
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c. Propor e executar encaminhamentos com vistas a minimizar as perdas 

associadas aos tempos empregados no local sob estudo; 

d. Verificar os efeitos das ações propostas e executadas durante o 

presente trabalho. 

 

1.2 Justificativas 

Nos meses de safra, a empresa objeto deste estudo tem demanda superior a 

sua capacidade, fazendo com que haja necessidade de elevar os limites de 

produtividade e volumes expedidos naqueles meses específicos, tornando 

preemente a redução de perdas no processos, já que perdas em época de safra não 

podem ser recuperadas por alta produtividade em outros meses. Segundo Diaz e 

Pires (2003), a partir do momento que a demanda excede a capacidade de 

fornecimento, existe a tendência das empresas racionarem a quantidade de produto 

a ser fornecido ao cliente. Considerando a afirmação de Diaz e Pires (2003), deve-se 

considerar a questão da satisfação do cliente, que cada vez mais tem a necessidade 

de ser atendido no momento e na maneira desejada pelo mesmo. 

Na empresa sob estudo não há conhecimento preciso quanto aos principais 

aspectos que podem estar interferindo nas perdas relacionados a tempos durante o 

período de manutenção e limpeza semanal da unidade de mistura e ensaque de 

fertilizantes. As atividades de apoio de operações costumam ser responsáveis por 

uma relativa parcela nos custos operacionais. Contudo, muitas vezes não há um 

controle específico do quanto estes setores impactam na operação. 

Um estudo da natureza em que se propõe pode trazer caminhos não só no 

âmbito das melhorias no processo estudado, mas também em outros processos, 

uma vez que se considere as devidas adequações na extrapolação do estudo. As 

perdas associadas a tempos no processo de mistura e ensaque de fertilizantes 

trazem anualmente na empresa sob estudo prejuízos financeiros significativos, o que 

justifica a aplicação de uma estudo como o que se propõe no presente trabalho. 

Sendo assim, percebe-se pelo exposto acima que o presente trabalho se 

justifica pois traria conhecimentos qua contribuíriam para a identificação de possíveis 

perdas não apenas relacionadas à operação em si, mas também relacionadas aos 

setores de suporte envolvidos durante a realização de limpeza e manutenção 

semanal do maquinário. 
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1.3 Limitações do trabalho 

O presente trabalho visa o estudo de manutenção e limpeza semanal de uma 

unidade de mistura e ensaque de fertilizantes. Sendo assim, não pretende-se no 

contexto do presente trabalho abranger outros tipos de processo em batelada. Além 

disso, trata-se de uma unidade em específico e, tendo em vista que este tipo de 

maquinário pode apresentar diversas variações, existe a possibilidade do estudo 

exigir adequação para que possa ser aplicado em outros tipos de unidade de 

fertilizantes. 

Como o objeto de estudo não é um processo produtivo que envolve apenas 

máquinas, o fator humano poderá apresentar diversas variações, devendo este 

aspecto ser considerado na implantação concreta dos resultados a serem obtidos. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho ao final da pesquisa deverá conter seis capítulos dos 

quais, dois encontram-se totalmente redigidos até o momomento da presente 

entrega. 

O Capítulo 1 traz uma introdução do tema a ser abordado, contextualizando a 

escolha do tema e aspectos relevantes para justificar tal escolha. Além de uma 

breve introdução, objetivo geral e específicos são apresentados a fim de determinar 

o que o trabalho planeja buscar. Por fim, possíveis limitações nos resultados e a 

definição da estrutura do mesmo. 

O Capítulo 2 apresenta um conjunto de dados compilados em um referencial 

teórico, abordando um panorama geral da indústria química como um todo, 

posteriormente a mesma abordagem focada na indústria de fertilizantes, 

apresentando também os principais desafios deste tipo de indústria. Após a 

contextualização, temas como otimização de processos e organização do trabalho 

são introduzidos. 

No Capítulo 3 apresentam-se os procedimentos metodológicos, os quais 

estão divididos de forma a apresentar como o trabalho será estruturado e realizado 

posteriormente, a fim de definir técnicas e metodologias a serem utilizadas. Neste 

capítulo ainda apresenta-se o cronograma de execução do projeto. 

O Capítulo 4 traz os resultados e discussões do trabalho de forma a conduzir 

na prática o que foi proposto no capítulo anterior. 
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No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões tomando por base as análise 

realizadas durante o estudo, bem como pelos resultados obtidos. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta as referências utilizadas durante a realização 

do trabalho. 
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2  DESAFIOS NO DESEMPENHO DOS PROCESSOS NA INDÚSTRIA DE 

FERTILIZANTES 

 

Segundo relato da reportagem “Doing more with less” da revista britânica The 

Economist (2011), a única maneira de produzir a quantidade de alimentos que o 

mundo necessitará dentro de alguns anos é usar de melhor tecnologia. Desta forma, 

a indústria química, e mais especificamente a de fertilizantes, deverá acompanhar 

um crescimento tecnológico rápido, a fim de suprir a demanda que o mundo exige no 

que tange à produção de alimentos. 

Com o intuito de melhor compreender a indústria química e suas 

oportunidades de crescimento através de técnicas de melhorias nos seus processos 

produtivos, primeiramente apresentar-se-á um panorama sobre a indústria química, 

contextualizando a importância deste tipo de indústria no cenário mundial e 

brasileiro. A seguir, complementando esta informação inicial, serãos compreendidos 

o papel e a relevância da indústria de fertilizantes e como a mesma é estruturada em 

toda sua cadeia produtiva. 

Após compreender a realidade deste tipo de indústria, é necessário que se 

compreenda os principais desafios que regem o negócio, para que então sejam 

buscados metodologias e ferramentas que possam colaborar na otimização dos 

processos de mistura, ensaque e expedição do produto final. 

 

2.1 Compreendendo a indústria química 

Segundo a ABIQUIM (Associação Brasileira da Industria Química), a 

classificação do conceito de indústria química já foi motivo de muitas divergências. 

Porém, há alguns anos foi aprovada uma classificação internacional aprovada pela 

ONU (Organização das Nações Unidas). Válida a partir de 2007, esta classificação 

define indústria química como sendo toda aquela que executa fabricação de pelo 

menos um dos seguintes grupos de produtos (ABIQUIM, 2010): 

- Produtos químicos inorgânicos; 

- Produtos químicos orgânicos; 

- Resinas e elastômeros; 

- Fibras artificiais e sintéticas; 

- Defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários; 
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- Sabões, detergentes, cosméticos, produtos de limpeza, perfumaria e 

higiene pessoal; 

- Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins; 

- Produtos e preparados químicos diversos; 

- Produtos farmoquímicos e farmecêuticos. 

 

2.1.1 Um panorama geral da indústria química 

Em 2010, a ABIQUIM consolidou um documento nomeado Pacto Nacional da 

Indústria Química, que tem como objetivo apresentar o histórico, definir 

compromissos e oportunidades da indústria química no mundo e no Brasil. Este 

estava alinhado com as diretrizes do ICCA (International Council of Chemical 

Associations), associação cuja missão é auxiliar a indústria química global a 

melhorar sua performance financeira aliada à construção de uma boa reputação. 

(ABIQUIM, 2010) 

Hoje, este tipo de indústria está presente em quase todos bens de consumo, 

encontrados em diversos ramos como na agricultura, mineração, petróleo, entre 

outros. Na Figura 1, pode-se observar os números de faturamento deste tipo de 

atividade para alguns países, dentre os quais, se encontra o Brasil. 

 

 

Figura 1 Faturamento líquido da indústria química por país. 
Fonte: Pacto Nacional da Indústria Química (2016). 
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Segundo pesquisa industrial de 2007 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), a indústria química possui aproximadamente 10,3% de 

participação setorial no Brasil. A ABIQUIM (2010), através dos números de consumo 

doméstico, importações, exportações e produção, estima que há grande potencial de 

crescimento no ramo até 2020, conforme exposto na Figura 2. 

 

 

Figura 2 Projeção de faturamento na indústria química brasileira. 
Fonte: ABIQUIM (2010) 

 

Considerando essa boa perspectiva, é necessário que o Brasil faça os 

investimentos necessários e se aproveite da oportunidade para obter o crescimento 

necessário de 138 bilhões de dólares que a associação estima de crescimento para 

2020. 

 

2.1.2 A produção de fertilizantes 

Dentro do conceito de fabricação de produtos químicos inorgânicos, existe o 

subtópico fabricação de adubos e fertilizantes. No decreto nº 86.955, de 18 de 

fevereiro de 1982 da legislação brasileira, fertilizantes são definidos como 

“substâncias minerais ou orgânicas, naturais ou sintéticas, fornecedoras de um ou 

mais nutrientes das plantas”. 

Segundo arquivo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social), os fertilizantes são compostos pelos elementos químicos que 

apresentam maior deficiência nas plantas. As deficiências mais comuns são de N 

(Nitrogênio), P (Fósforo) e K (Potássio), além dos micronutrientes, que são 
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elementos apresentados em menor escala na formação do adubo. Para chegar em 

tais nutrientes, a cadeia produtiva é complexa e envolve diversos processos. Pode-

se observar a cadeia na Figura 3, que evidencia um fluxograma do processo de 

maneira global, considerando desde a extração das matérias primas brutas como 

rocha potássica ou gás natural até a distribuição e comercialização do fertilizante, 

passando pelos processos de transformação que são responsáveis por converter as 

matérias primas extraídas da natureza em fertilizantes básicos, que posteriormente 

são misturados e ensacados para comercialização. (BNDES, 2006) 

 
Figura 3 Cadeia Produtiva dos Fertilizantes. 

Fonte: (BNDES, 2006). 

O negócio começou a se impulsionar no Brasil em 1940, quando as primeiras 

unidades de mistura e ensaque foram instaladas próximas dos portos com o intuito 

de expedir produtos importados para atender a demanda do mercado. 

Posteriormente, na década de 70 o país começou a receber as primeiras unidades 

de acidulação e granulação, para produzir SSP (superfosfato simples) e granular 
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matérias primas como SSP, MAP (mono-amonio-fosfato), DAP (fosfato diamônico) e 

afins para produção de grãos com fonte de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). 

Destaca-se ainda que o mercado brasileiro, apesar de sazonal – tendo 

praticamente 70% das vendas ocorridas no segundo semestre – vem crescendo 

fortemente nos últimos anos. Observa-se esta tendência em publicação de abril da 

revista digital Brasil Mineral, onde é ressaltado o grande investimento da 

multinacional norueguesa Yara International no país. Além da aquisição da gigante 

Bunge Fertilizantes e compra da maioria das ações da brasileira Galvani, a empresa 

está investindo cerca de 1 bilhão de reais no pólo de Rio Grande (RS), conforme 

descrito na revista online Brasil Mineral (BRASIL MINERAL, 2016). 

A etapa final do processo produtivo da indústria de fertilizantes é a das 

misturas NPK, ou seja, operação unitária de homogeneização dos grãos para 

entrega ao cliente final. Esta parte do processo é a responsável por formular o 

adubo para aplicação na agricultura, segundo informações da Fertilizantes Heringer. 

O processo consiste em aplicação de matérias primas básicas fontes de N, P ou K 

em um misturador, que mistura quantidades específicas e gera o produto final 

desejado. O processo, conforme proposto por Heringer (2016), pode ser observado 

de maneira simplificada na Figura 4. 

 

 

Figura 4 Fluxograma simplificado de mistura de fertilizantes. 
Fonte: Heringer (2016). 

Os principais fatores de crescimento da indústria de fertilizantes no Brasil e no 

mundo, segundo Heringer (2016), se devem aos seguintes aspectos: 
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- Crescimento populacional e disponibilidade limitada de terras 

agricultáveis; 

- Crescimento do PIB per capita em países em desenvolvimento; 

- Potencial de terras exploráveis; 

- Necessidade de impulsionar economia agrícola; 

- Promover consumo sustentável. 

 

2.2 Otimização de processos: principais desafios e caminhos para melhorias 

aplicadas à produção de fertilizantes 

 

Sendo o fertilizante um vetor fundamental para produtividade no mercado 

primário brasileiro, este tipo de negócio vem se expandindo e exigindo cada vez 

mais técnicas para tornar o negócio competitivo. Uma ilustração da importância do 

produto em uma plantação pode ser observado na Figura 5, onde o local com 

ausência do uso de fertilizante tem um desenvolvimento nitidamente menor. 

 

 
Figura 5 Local de uma plantação que não recebeu fertilizante. 

Fonte: Heringer (2016). 
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As unidades de mistura e ensaque de fertilizantes possuem particularidades. 

Segundo especificações fornecidas por Chanderpur (2016), existem diferentes tipos 

de maquinários para mistura e ensaque de fertilizantes, sendo a diversidade entre 

eles aspectos relacionados ao grau de automação do processo. O maquinário mais 

vendido atualmente pela empresa pela empresa Chanderpur possui um fluxo 

conforme apresentado na Figura 6.: 

 

 

 

Figura 6 Esboço de unidade de mistura e ensaque de fertilizantes. 
Fonte: Chanderpur (2016). 
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Conforme pode se observar pela Figura 6 através de legendas, o processo 

ocorre seguinte forma: o fluxo em batelada começa com a alimentação de produto 

através de uma pá carregadeira em uma moega (1), que passa por um elevador de 

canecas (2). Estes são então pesados e encaminhados para a próxima etapa do 

processo já na quantidade certa (3). Após isso, um elevador de canecas encaminha 

para um peneiramento (4) e, na sequência, o produto obtido vai para um misturador 

(5), responsável por homogeneizá-lo. Desta forma, o produto é encaminhado para a 

fase final, que ensaca e etiqueta o saco de 50kg que vai para um caminhão através 

de uma correia transportadora (6). O fluxo de alimentação, transporte e ensaque se 

repete para qualquer tipo de unidade de mistura e ensaque, porém deve-se ressaltar 

que cada unidade possui suas peculiaridades. 

Segundo Slack et al. (2009), o processo por batelada é uma operação 

repetida, onde uma quantidade de produto é processada por vez, ou seja, não é um 

fluxo contínuo de produto, podendo tamanho deste lote variar de acordo com o 

produto ou a quantidade desejada. No caso dos fertilizantes, entende-se uma 

quantidade de produto que passa pelo processo de mistura como uma batelada. 

Observa-se também que os maquinários tipicamente usados em bateladas 

possui diversos pontos que permitem retenção de produto, dificultando o fluxo dos 

grãos no decorrer do processo e permitindo que os produtos se acumulem em tais 

pontos. Segundo relata a multinacional norueguesa Yara, nem todos os fertilizantes 

são compatíveis uns com os outros. Existe uma matriz de compatibilidade química, 

conforme exposto na Figura 7. 
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Figura 7 Matriz de compatibilidade de fertilizantes. 
Fonte: Yara Brasil (2016). 

Considerando os diversos pontos de retenção do maquinário e a 

incompatibilidade de alguns produtos entre si, é necessário ter atenção na hora de 

carregar diferentes fórmulas num mesmo maquinário, pois caso uma ureia se 

misture com um nitrato de fosfato, por exemplo, o resultado pode ser indesejável. 

 

2.3 Organização do Trabalho e sua importância na otimização dos processos 

 

Assuntos relacionados a organização do trabalho como forma de ferramenta 

para otimização de processos não são tão recentes. O tema, segundo Barnes 

(1977), começou a ser discutido com maior profundidade e importância ainda na 

época de Taylor (1929), que ao se deparar com um sistema produtivo que deixava 

muito a desejar em termos de eficácia, afirmou que o maior obstáculo para a 

cooperação harmoniosa entre a empresa e os trabalhadores era a incapacidade que 
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a administração tinha em estabelecer uma carga de trabalho apropriada para a mão 

de obra. Foi nessa época que o engenheiro começou a questionar algumas coisas 

que antes não eram levadas em conta na hora de dimensionar ou analisar um 

processo, como por exemplo qual era a melhor forma de executar uma tarefa, ou até 

mesmo qual deveria ser a tarefa atribuída a cada operador. Taylor (1929), tinha 

como objetivo realizar um estudo científico de todos elementos de uma operação, 

como por exemplo definir o melhor operário para cada tarefa, desenvolver um 

espírito de cooperação entre funcionário e empresa, dividir o trabalho igualmente 

entre todos os operadores e assim garantir uma maior eficácia nas operações. 

Uma das vertentes mais estudadas dentro dos tópicos relacionados à 

organização do trabalho é o estudo de tempos e movimentos, assunto que possui 

como seu mais representativos estudiosos o casal Frank B. Gilbreth e sua esposa 

Lilian Gilbreth (BARNES, 1977). O trabalho do casal começou a ser desenvolvido 

próximo do ano de 1900 e, por muito tempo vem sendo utilizado nas grandes 

empresas. Aliando conceitos de engenharia e psicologia, o casal tornou-se 

referência no que tange à assuntos relacionados a análise de tempos e movimentos 

nos processos. 

Barnes (1977) afirma que se os métodos propostos pelos pioneiros Taylor e o 

casal Gilbreth foram cuidadosamente analisados, percebe-se ainda que ambos 

podem ser analisados como tendo objetivos bastante diversos. O autor afirma que 

durante muito tempo houveram diversos contrapontos aos trabalhos, que muitas 

vezes eram vistos como um mero incentivo ao uso do cronômetro para determinação 

de tempos a serem executados ou uso fotográfico a fim de padronizar um tipo de 

trabalho. Porém, há uma grande parcela de empresas e engenheiros que 

compreenderam as melhores ideias dos trabalhos de Taylor e Gilbreth, usando 

senso de proporção na hora de implementar esse tipo de estudo em suas empresas, 

obtendo sucesso na solução de problemas específicos ou melhoria de processos. 

Barnes (1977) afirma ainda que este tipo de estudo pode apresentar limitações, 

relacionando o processo de otimização de tempos e movimentos à uma base sólida 

de metodologia para análise e solução de problemas. Para que o estudo apresente 

eficácia, é necessário que haja uma consistência na formatação do estudo. 

Segundo Slack et al. (2002), a abordagem exposta por Taylor, identificada por 

“administração científica”, não pode ser considerada como científica, mas sim como 
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uma abordagem investigativa para melhorar as operações. Haja vista que grandes 

esforços resultariam em conclusões que pouco afetariam de maneira significativa 

alguma operação, uma das maiores críticas à administração científica seria a 

limitação de seus objetivos. 

Slack (2002) traz ainda uma outra metodologia para estudo de métodos. 

Baseada em seis passos, assemelha-se aos outros, trazendo poucas inovações e 

diferenças. Começa-se com a seleção do trabalho a ser estudado, a fim de buscar 

aquele que traria maior retorno sobre o tempo investido. Em seguida, vem a etapa 

de registro do método atual, a fim de exemplificar com clareza de que forma o 

processo é realizado atualmente. A etapa três consiste em examinar os fatos, 

questionando a maneira, local, sequenciamento e afins do processo, com finalidade 

de investigar possíveis desperdícios. Após isso, parte-se então para a etapa de 

discutir uma nova metodologia, eliminando partes inteiras da atividade, combinar 

elementos ou até mesmo mudar a sequência dos eventos. Por fim, a quinta e a 

sexta etapa consistem em instalar o novo método e mantê-lo regularmente, para 

garantir uma eficaz implementação e sustentação do mesmo. 

Desta forma, pode-se compreender que apesar de apresentar limitações, os 

estudos no âmbito da organização do trabalho e de tempos e movimentos em uma 

operação pode ser extremamente eficaz se bem aplicado e aliado à uma base sólida 

e consistente de análise do problema ou processo em questão. 

 

2.4 Métodos e técnicas úteis na otimização de processos 

Diversos métodos para organização e definição das etapas úteis para 

resolução de um problema ou análise de um processo já foram desenvolvidos por 

diversos autores. Segundo Marshall Junior et al. (2014), em meio às diversas 

iniciativas já terem sido parte do mundo empresarial, atualmente a qualidade é um 

termo que passou a fazer parte de qualquer tipo de organização. Seja qual for o 

ramo da empresa, programas de qualidade e de melhoria são observados com 

frequência, a fim de orientar os processos às necessidades dos clientes. A jornada 

começa a se tornar inspiradora na década de 1950, afirma Marshall Junior et al. 

(2014), com a grande expansão industrial japonêsa, embora comece a ser 

amplamente difundido somente na década de 1980, quando os norte-americanos 

começam a dar amplo valor à questão. 
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A partir de tal época, diversos outros estudiosos desenvolveram técnicas e 

metodologias para organização de ideias e etapas a fim de analisar e melhorar 

processos ou resolver problemas. 

 

2.4.1 Métodos para organização e definição de etapas na análise de 

processos 

 

Segundo CAMPOS (2004), problema é a diferença entre um resultado atual e 

um valor desejado definido como meta e, portanto, resolver problemas é atingir 

metas. É possível considerar ainda problemas bons, que surgem a partir de novas 

metas de melhoria e problemas ruins, que são anomalias que devem ser eliminadas. 

Com o objetivo de trabalhar sistematicamente na resolução dentro desta 

definição de problema, o mesmo autor introduziu na literatura brasileira o MSP 

(Método de Solução de Problemas), popularmente conhecido como MASP (Método 

de Análise e Solução de Problemas). Basicamente, o método desmembra em oito 

etapas o tradicional PDCA (DEMING, 1982), que consiste em quatro etapas 

distintas: “P” (Plan), a etapa ação seria o “D” (Do), verificação o “C” (Check) e por 

fim, padronização e conclusão o “A” (Act). O MASP de CAMPOS (2004) possui 

como etapas: i) identificação do problema, onde deve ser escolhido o problema, 

compreendido seu histórico e identificar quais os possíveis ganhos com a resolução 

do mesmo; ii) observação, etapa que deve ser uma das mais demoradas da 

metodologia, que consiste na descoberda das principais características que podem 

estar causando aquele problema, seja através de captação de dados ou observação 

no local; iii) análise, etapa responsável por complementar a etapa anterior, através 

de ferramentas que complementem a compreensão do problema, a fim de entender 

a origem dos problemas e posteriormente partir para a etapa seguinte; iv) o plano de 

ação, que consiste na elaboração de uma estratégia com prazos e responsáveis 

definidos; v) ação, que consiste em possíveis treinamentos e execução das ações 

propostas em plano; vi) verificação, que servirá para comparar os resultados pré e 

pós ações para que seja compreendido se o problema foi resolvido ou não, caso o 

mesmo tenha sido resolvido, pode-se partir para a próxima etapa, caso não, deve-se 

voltar para a etapa número dois; vii) padronização, que consiste na alteração do 

padrão e cascateamento das soluções sugeridas para demais áreas e 
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desdobramentos do problema; e, por fim; viii) a conclusão, que é o momento de 

efetuar uma reflexão sobre toda a metodologia. De forma geral, o autor explicita que 

este conjunto de etapas, se seguidas em um fluxo correto, podem ser extremamente 

eficazes na solução de problemas.  

Ainda no decorrer dos anos 80 surge como alternativa ao tradicional PDCA o 

método DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), fortemente vinculada 

ao programa de qualidade conhecido como Seis Sigma, embora possa ser usado de 

forma independente ao programa (MONTGOMERY, 2009). Entende-se por Seis 

Sigma um modelo de estratégia de gestão que combina ferramentas estatísticas e 

de processo com o intuito de promover melhoria contínua, otimização de processos 

e solução de problemas, segundo LIEBERMANN (2011). O fluxo das cinco etapas 

do DMAIC, segundo MONTGOMERY (2009) baseiam-se em primeiramente definir o 

problema, identificando suas principais características; mensura-lo, determinando 

como será medido e como os dados serão coletados; analisar, identificando as 

causas e formulando investigações; melhorar, verificando possíveis ganhos e 

realizando as possíveis melhorias identificadas; e por fim controla-lo, através de 

ferramentas de monitoramento. Insere algum agumento crítico linkando os dois 

métodos. 

Segundo FRANZ (2003), o DMAIC não pode ser considerado um método 

totalmente novo ou diferente do PDCA, porém como o método aborda a parte do 

planejamento com mais ênfase, o mesmo pode apresentar melhores resultados na 

resolução efetiva de um problema. Na Figura 8 apresenta-se uma síntese 

comparativa entre os métodos PDCA, MASP e DMAIC. 

 
Figura 8 Comparação entre os métodos PDCA, MASP e DMAIC. 

Fonte: Franz (2003) 
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Além de métodos tradicionais e amplamente difundidos, que podem ser 

aplicados para os mais diversos tipos de problemas ou processos, existem outras 

metodologias que podem ser utilizadas em situações mais específicas. Um desses 

exemplos é o apresentado por BARNES (1977), que define etapas semelhantes às 

anteriormente citadas, porém para aplicação em um estudo de tempos e 

movimentos para melhoria e padronização de processos que se organizam através 

de fator humano introduzido no processo. O autor divide o estudo de tempos e 

movimentos em cinco etapas que, se minimamente analisadas, assemelham-se às 

etapas do PDCA, do MASP e do DMAIC, que também possuem similaridades entre 

si. As cinco etapas seguem da seguinte maneira: primeiramente, através de projetos 

de métodos, encontra-se o método adequado. Esta primeira etapa subdivide-se em 

outras cinco subetapas, que são a definição do problema, análise do mesmo, 

pesquisa de soluções possíveis, avaliação de alternativas, recomendação para 

ação. Ou seja, podemos observar claramente a tendência de uma etapa de 

planejamento; posteriormente, a segunda etapa consiste em padronizar a operação, 

registrando o método padronizado; num terceiro momento, determinar o tempo-

padrão da atividade que está sendo analisada através de estudo dos tempos 

médios; num quarto momento treina-se o operador naquela atividade e; por fim, a 

última etapa determina que controle-se fatores que vão além da mão de obra. 

Na Figura 9 é apresenta-se uma síntese dos passos propostos por Barnes 

(1977). 

 

 

Figura 9 Passos para padronização de processos propostos por Barnes (1977). 
Fonte: Adaptado de Barnes (1977) 
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Observando as três metodologias existentes dentre as várias possibilidades 

existentes, pode-se inferir que não há uma fórmula específica para resolução de 

problemas, mas sim indicações e possibilidades que devem ser analisadas e 

adaptadas à realidade de cada companhia e/ou problema. 

 

2.4.2 Técnicas tipicamente propostas no âmbito da otimização de processos 

 

Para Barnes (1977), antes de pensar ou desenvolver métodos mais fáceis de 

executar determinada tarefa, é necessário que sejam obtidos todos os detalhes a 

respeito do determinado processo. Para que isso ocorra, é necessário que se 

levantem diversos tipos de informações, como quem realiza determinada atividade, 

como tal atividade é realizada, quando e, principalmente, por qual motivo tal parte do 

processo é executada. Para realização de tal mapeamento, existem diversas 

ferramentas que podem ser utilizadas de forma a melhor enxergar um processo a fim 

de otimiza-lo. 

Uma das ferramentas para melhor visualização de um processo é o Gráfico 

do Fluxo do Processo, que segundo Barnes (1977) tem como objetivo o registro do 

processo a ser analisado de maneira compacta e fácil visualização. Ela considera 

símbolos que representam diferentes significados, a fim de facilitar na percepção dos 

desperdícios ao longo do processo. Os principais símbolos e seus respectivos 

significados encontram-se na Figura 10. 

 

 

Figura 10 Símbolos de Gilbreth para gráficos do fluxo do processo. 
Fonte: Barnes (1977) 

Barnes (1977) define que os símbolos devem ser utilizados da seguinte 

maneira: o símbolo de “atividade ou operação” é utilizado quando algo é modificado 

no processo, sendo a fase mais importante durante um processo produtivo; 
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transporte refere-se ao deslocamento de um objeto ou produto de um local para o 

outro; inspeção ocorre quando é necessária a observação para garantir a qualidade 

de uma peça ou produto; espera refere-se à uma parada sem planejamento no 

decorrer do processo; e armazenagem trata-se de um estoque intermediário 

planejado. 

Slack et al. (2002) afirma que embora o estudo de método seja algo 

relativamente antigo, o mesmo foi sendo redescoberto com o passar do tempo. 

Pode-se observar um exemplo de aplicação eficaz da aplicação da metodologia 

através de um Gráfico do Fluxo do Processo no estudo de caso da Intel Corporation, 

empresa que buscou melhorias no processo de processamento de relatórios. Pode-

se observar a mudança no processo nas figuras 11 e 12, que representam o estado 

anterior e depois da otimização, respectivamente. 

 

 

Figura 11 Exemplo de um gráfico de fluxo de processo da Intel: antes das melhorias. 
Fonte: Slack et al. (2002) 
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Figura 12 Exemplo de um gráfico de fluxo de processo da Intel: antes das melhorias 
Fonte: Slack et al. (2002) 

 

Pode-se observar no exemplo exposto por Salck et al. (2002) (Figura 11 e 

Figura 12), que a otimização reduziu o número de operações de 26 para 15. 

Algumas operações foram combinadas e outras eliminadas, resultando numa 

redução de 28% no tempo de todo processo, além de tratar-se agora de um 

processo muito mais simplificado e de fácil realização. Assim, constata-se que 

mesmo aplicando a ferramenta de forma simples, a mesma pode ser extremamente 

eficaz na otimização de processos que dividem-se em etapas de operação, 

transporte, armazenagem, inspeção ou espera. 

Visualizar de maneira compacta e simples um processo é de extrema 

importância para identificar gargalos e perceber oportunidades de melhoria. Ao 

passo de uma observação consistente de um determinado processo, deve-se 

compreender também ferramentas que possam ser úteis na otimização do mesmo. 

Para execução de grande parte das ferramentas que envolvem a aplicação de 

alguma metodologia em chão de fábrica, torna-se necessário a aplicação do gemba, 

palavra que segundo Liker (2005), significa o real chão de fábrica, ou seja, local 
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onde ocorre a transformação de matéria prima em produto final. Segundo o autor, ir 

ao gemba é um princípio que não pode ser esquecido quando há implementação de 

algum sistema de produção enxuta ou melhoria de processo. Há diversas 

ferramentas que podem ser associadas à um ciclo PDCA ou um MASP, e que 

começaram a ser estruturadas na década de 1950, segundo Marshall Junior et al. 

(2010). Dentre elas, algumas podem ser utilizadas de maneira eficaz na solução de 

um problema caso seja aplicada da maneira adequada, ou seja, caso o processo 

seja compatível com esta. Dentre elas, segundo Marshall Junior et al. (2010), 

encontram-se: 

- Brainstorming: grupos entre 5 e 12 pessoas que se reúnem com o 

propósito de emitir ideias livres que, depois de amadurecidas e 

discutidas, possam caminhar para a solução de um problema ou 

melhoria deu m processo específico; 

- Fluxograma do processo: representação gráfica que permite uma 

visualização integrada das etapas de um processo através de símbolos 

padronizados; 

- Matriz GUT: trata-se de uma matriz que ao associar conceitos 

relacionados a gravidade, urgência e tendência de um problema, serve 

para priorizar determinado problema que deverá ser resolvido antes dos 

outros; 

- 5W2H: é uma ferramenta utilizada como base para desenvolvimento de 

planos de ação, exigindo que sejam preenchidas informações como “o 

que”, “quem”, “quando”, “onde”, “por que” “como” e “quanto custa” a fim 

de estabelecer ações a serem desenvolvidas para que algum problema 

em específico seja resolvido; 

- Benchmarking: baseia-se na avaliação de processos ou produtos de 

outras unidades ou organizações para tomar como referência e/ou meta 

a ser cumprida. 

Conforme explanado acima, existe mais de uma possibilidade de ferramentas 

e metodologias a serem utilizadas na otimização de processos e resolução de 

problemas. Nota-se que por existir essa grande variabilidade de possíveis soluções, 

deve-se levar em conta não apenas a utilização das ferramentas em si, mas sim 

compreender previamente para que cada uma serve e onde pode ser aplicada. Para 
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que o processo de melhoria ocorra de forma eficaz, torna-se imprescindível a total 

compreensão dele, para que então sejam escolhidas as ferramentas a serem 

utilizadas no mesmo. No quadro apresentado na Figura 11, apresenta-se, além das 

técnicas já discutidas, diversas técnicas que são recomendadas em projetos de 

análise e solução de problemas. 

 

Técnica Aplicação Fonte consultada 

Gráfico Homem Máquina Verificar ociosidade em operações Barnes (1977) 

Mapofluxograma 
Permitir melhor visualização do 
processo como um todo 

Barnes (1977) 

Gráfico de Pareto 
Entender onde estão maior parte das 
perdas de um processo 

Marshall Junior et al. (2010) 

Diagrama de Causa Efeito 
Investigar as causas que levam a um 
determinado efeito 

Marshall Junior et al. (2010) 

Gráfico de Controle 
Ilustrar as características de um 
processo para determinar se há 
estabilidade 

Marshall Junior et al. (2010) 

Histograma 
Mostra a distribuição de dados por 
categorias 

Marshall Junior et al. (2010) 

Matriz de priorização 
Priorização de ações ou objetivos 
baseada na utilização de critérios e 
pesos 

Marshall Junior et al. (2010) 

5S 
Assegurar bons níveis de organização 
e limpeza 

Marshall Junior et al. (2010) 

Gemba 
Ir ao chão de fábrica para verificar o 
que e como tal processo está 
realmente acontecendo de fato 

Imai (1977) 

5 porquês 
Investigar a causa raiz de um 
problema 

Liker (2005) 

Figura 13 Algumas técnicas tipicamente recomendadas para análise e solução de problemas. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3  PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

No presente capítulo apresenta-se o caminhos metodológicos utilizados no 

âmbito deste trabalho. Primeiramente, cabe ressaltar que este trabalho se configura 

como pesquisa aplicada. Segundo Gil (2007), a pesquisa aplicada consiste em gerar 

conhecimentos que venham a resultar em uma aplicação prática, visando a solução 

de problemas específicos envolvendo fatos e verdades, com objetivo de sanar 

interesses locais. 

Para tanto, optou-se pelo uso de uma investigação teórica inicial, na qual 

foram identificados algumos métodos amplamente disseminados e que poderiam ser 

úteis para a presente pesquisa. 

Dentre os métodos presentes na literatura, o método MASP (Método para 

Análise e Solução de Problemas) proposto e difundido por Campos (2004), mostrou-

se o mais pertinente. Este método consiste em um aprimoramente ou subdivisão do 

método PDCA, já consolidado por DEMING (1982). Sua abordagem em forma de 

passo a passo auxilia para que se evite pular etapas ou perder o foco no problema, 

utilizando-se uma sequência de ações que aumentam as chances de sucesso nos 

resultados. 

Tendo em conta a escolha feita, os caminhos para a presente pesquisa 

refletem e se estruturam em alinhamento com o MASP. Na figura 14 apresenta-se 

de forma sucinta os objetivos de pesquisa e a proposta metodológia. Posteriormente, 

apresenta-se uma detalhamento dos caminhos de pesquisa. 

Objetivos 
Específicos 

Fluxograma 
do MASP 

Fase do MASP 
Ferramenta; Método; 

Metodologia 

A 
1 

Identificação do 
Problema 

Histórico da empresa 

2 Observação 
Gemba; 

Gráfico de fluxo de processo 

B 
 3 Análise 

Gráfico de fluxo de processo; 
5 porquês; 

Pareto 

C 
4 Plano de Ação 

Matriz de priorização; 
5W2H 

5 Ação Execução no chão de fábrica 

D 6 Verificação Análise de dados 

 
7 Padronização 

Treinamento e elaboração de 
procedimento 

8 Conclusão - 

Figura 14 Síntese dos caminhos metodológicos escolhidos pelo autor 
Fonte: elaborado pelo autor 



 

36 

 

3.1 Identificação: identificando o problema proposto 

Nesta primeira etapa, é necessário compreender, através de dados da 

empresa em questão, qual o real impacto do tempo despendido na limpeza e 

preparação semanal do maquinário. Após compreender o impacto, pode ser definida 

uma meta específica de redução neste tempo alinhado à estratégia e objetivos da 

empresa em questão. 

Esta primeira etapa da pesquisa contribuiu para que fosse alcançado o 

primeiro objetivo específico do trabalho, já que compreendendo o impacto do 

problema, pode ser dado um foco específico na segunda etapa do trabalho. 

Compreendendo e mensurando as perdas e os possíveis ganhos, esta 

primeira etapa foi realizada durante aproximadamente 1 mês. 

 

3.2 Observação: compreendendo o problema sob análise 

A segunda etapa complementou a primeira etapa do trabalho, auxiliando a 

alcançar o primeiro objetivo. Este passo reflete os caminhos típicos da etapa de 

Observação, proposta por Campos (2004). Nele se pretendia realizar o levantamento 

das principais caracteristicas através de pesquisa sobre o processo, 

acompanhamento do mesmo e levantamento de informações chave com 

supervisores e operadores que trabalham no dia-a-dia da operação. Durante este 

passo a identificação ocorreu por meio de observação, com análise em área, leitura 

e registro de informações repassadas pelas principais pessoas envolvidas no 

processo. Durante este passo esperava-se, além de complementar o atingimento do 

objetivo especifico referido acima, também compreender quais são os gargalos e 

oportunidades de melhoria no decorrer do procedimento de preparação semanal do 

maquinário. Este passo ocorreu através de estudo e mapeamento da linha de 

produção, onde foi possível entender os aspectos técnicos do maquinário, para 

então compreender onde estão os pontos mais críticos de limpeza e que deveriam 

receber prioridade em um momento de limpeza de forma a não impactar a qualidade 

do produto final no decorrer da semana e não reduzir a produtividade do maquinário. 

Para efetuar a segunda etapa do MASP e buscar completar o primeiro 

objetivo específico do trabalho, que é de estudar e compreender o maquinário e o 

processo de limpeza semanal, foi utilizado o gemba, que segundo IMAI (1977), é a 

palavra japonesa que significa a ilustração de onde ocorre a atividade sob análise. 
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Ao se fazer presente no chão de fábrica para realizar a observação de como ocorre 

a preparação semanal do maquinário, foi realizado um gráfico de fluxo de processo 

de Barnes (1977) de forma a possibilitar uma observação mais clara de onde 

estavam os maiores tempos de espera, transporte ou inspeção, para que num 

próximo momento fosse avaliado se estes eram inevitáveis ou não. Campos (2004) 

define que quanto mais tempo for gasto nesta etapa, mais fácil será resolvido o 

problema, portanto, é importante que o resultado desta etapa seja a representação 

mais fiel possível do que realmente ocorre no dia a dia da operação quando realiza a 

atividade que está sob análise. 

 

3.3 Análise: quantificando as causas observadas 

Para dar continuidade no método, a terceira etapa é referente à Análise, 

considerada por Campos (2004) a segunda etapa mais importante de todo o 

processo, já que complementa a etapa de Observação no intuito de dar robustez ao 

planejamento do trabalho. O autor define que quanto mais tempo investido nestas 

duas etapas, mais chances o problema tem de ser resolvido. 

Para realização da análise dos dados, os gráficos de fluxo de processo de 

Barnes (1977) que foram realizados na etapa anterior foram minuciosamente 

analisados através de um gráfico de Pareto, que Marshall Junior et al. (2010) 

considera como uma das principais ferramentas para compreender onde estão as 

principais perdas de um processo, já que possibilita a visualização das mesmas em 

forma de porcentagem, possibilitando agir nos desvios que realmente são 

representativos dentro daquele problema. 

Após compreender onde estão os principais desvios na execução do trabalho, 

foram conduzidos questionamentos através dos 5 porquês, que segundo Liker 

(2005), é uma técnica que consiste em questionar as pessoas para retira-las da zona 

de conforto, possibilitando compreender a causa raiz dos desvios, de forma a propor 

ações direcionadas e eficazes que não sejam apenas de contenção do problema, 

mas sim de solução do mesmo. Não necessariamente foram utilizadas cinco 

perguntas, mas sim o número necessário para compreender a causa fundamental 

que estva ocasionando o problema. 

As etapas de observação e análise foram as mais longas do projeto, de forma 

a despender em torno de 2 meses na etapa de observação e 1 mês em análise. Em 
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virtude da baixa disponibilidade de literatura no que diz respeito ao processo de 

mistura e ensaque de fertilizantes, dados foram sendo coletados na empresa em 

questão, de forma a facilitar a compreensão do processo como um todo e auxiliar 

posteriormente na etapa de execução do trabalho. 

 

3.4 Plano de ação: planejamento dos próximos passos 

Compreendidas as causas raízes dos principais motivos que estavam sendo 

os gargalos para realização da preparação do maquinário em menor tempo, tornou-

se necessário que fossem propostas ações para resolver cada uma das causas 

fundamentais dos problemas. 

Para esta quarta etapa do planejamento de Campos (2004), foi utilizada a 

ferramenta 5W2H, evidenciada por Marshall Junior et al. (2010). A ferramenta 

consiste em sistematizar um plano de ação, orientando que sejam analisados 

campos específicos. Ao preencher os campos “o que”, “quem”, “quando”, “onde”, 

“por que” “como” e “quanto custa”, o autor define que foram realizadas as reflexões 

necessárias para sustentar que a ação foi avaliada e pode trazer ganhos para o 

processo. 

 

3.5 Ação: execução em campo 

Tendo despendido maior parte do tempo do trabalho nas etapas anteriores, a 

quinta etapa de Ação consistiu em executar junto ao chão de fábrica as ações 

propostas na etapa anterior.  

Através de treinamentos e divulgação junto à operação, as ações foram 

executadas durante aproximadamente 1 mês durante a realização da preparação 

semanal dos maquinários. 

 

3.6 Verificação: checando a eficácia das ações 

A etapa de Verificação consiste em verificar se as ações de bloqueio foram 

efetivas. Esta parte do trabalho foi realizada através da coleta de dados durante a 

realização da limpeza e preparação do maquinário. Ao compreender os tempos 

antes e após a realização das ações, será possível avaliar se as ações foram 

eficazes. 
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Em caso de sucesso, o processo como um todo vai para uma sétima etapa, 

caso o bloqueio não tenha sido efetivo, retornar à etapa de observação do problema. 

 

3.7 Padronização e conclusão: o pós trabalho 

Conforme Campos (2004), a sétima etapa só ocorre se a verificação realizada 

na fase anterior do projeto obter resultados positivos. Se a melhoria ocorrer, é 

importante que os processos sejam todos padronizados, de forma que todos os 

turnos, operadores e supervisores executem as tarefas da mesma forma, 

viabilizando futuras melhorias e identificação de desvios. 

A última fase da metodologia proposta por Campos (2004) define que seja 

feita uma reflexão final sobre o projeto. Independente do sucesso ou não das 

aplicações, é necessário que se compreenda se houveram atrasos na elaboração, 

se todas as reuniões e análises foram produtivas e se todas as técnicas propostas 

foram utilizadas.  

Após a realização da reflexão sobre todos os itens do trabalho, deve-se 

avaliar quais foram os principais aprendizados durante o tempo despendido na 

metodologia e o que pode ser feito para maior eficácia em uma próxima aplicação. 

As duas etapas finais citadas acima seriam itens de realização posterior ao 

presente trabalho, de forma que fique a critério da empresa objeto de estudo a 

definição de padronização ou não do novo processo a ser desenvolvido. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Identificação: identificando o problema proposto 

Conforme explanado anteriormente na etapa introdutória deste trabalho, o 

mercado de vendas e expedição de fertilizantes é sazonal. Segundo dados oficiais 

da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA, 2016), além da tendência 

de crescimento deste tipo de mercado, observa-se, conforme dados expostos na 

Figura 15, que grande parte do volume expedido total desse tipo de produto é 

concentrado em um período específico, com foco nos meses de agosto, setembro e 

outubro. 

  

Figura 15 Toneladas expedidas por mês em 2016 no mercado brasileiro. 
Fonte: ANDA (2016). 

Considerando os dados acima, observa-se que é mandatório que a empresa 

objeto de estudo maximize sua produção nos meses em questão para elevar seus 

resultados. Atualmente, a capacidade deste tipo de maquinário na empresa objeto 

de estudo é de 60 toneladas por hora e o trabalho é realizado em turnos de segunda 

à sábado.  

Para assegurar a qualidade do produto final, destina-se o turno da manhã de 

segunda-feira (que opera das 7h da manhã até às 15h) para realização de limpeza e 

manutenção preventiva do maquinário. Porém, nos meses de safra, onde a 

demanda é superior à produção, essa perda representa a segunda maior perda 

Linha de 
Tendência 
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operacional da empresa objeto, atrás apenas de perdas com setup. Considerando 

as 7 horas destinadas a este procedimento (1h do turno destina-se ao intervalo dos 

colaboradores) e a capacidade do maquinário, nota-se que a empresa deixa de 

produzir 420 toneladas por segunda-feira, aproximadamente 5% da capacidade total 

semanal. Segundo a revista Globo Rural (2015), há 2 anos atrás o preço do 

fertilizante variava entre R$1.200,00 e R$1.340,00 por tonelada. Ou seja, tomando-

se por base essa estimativa de valor é possível supor que a cada hora de 

maquinário parado para limpeza, a empresa deixa de vender aproximadamente 

R$78.000,00, cálculo estimado a partir de 60 ton x R$1.300,00. 

Além dos aspectos citados, observou-se por meio de observação em área e 

diálogo com as pessoas que executam a atividade que não há um padrão claro de 

como deve ser realizado o procedimento de limpeza e manutenção semanal dos 

maquinários. Considerando que a empresa objeto deste estudo trabalha em turnos, 

observa-se que fica a cargo do supervisor que está trabalhando no turno da manhã 

de segunda-feira a definição de como será executado o procedimento. Com isso, é 

possível vislumbrar uma oportunidade de padronização para nivelamento e 

oportunidade de melhoria da atividade entre os diferentes turnos. 

Considerando possíveis fragilidades e oportunidades de melhoria nesse 

processo de limpeza e manutenção semanal, estima-se que o mesmo pode ser 

melhorado, trazendo elevação da produtividade da empresa.  

 

4.2 Observação: compreendendo o problema sob análise 

Como primeiro passo para a realização da etapa de observação, o autor 

buscou compreender junto a diversas pessoas envolvidas diretamente na execução 

do processo (supervisores, analistas, operadores) de diversos turnos como ocorria o 

processo em si, de forma a garantir efetividade na etapa de observação. 

Considerando que a empresa objeto trabalha em turnos não fixos, no decorrer do 

período de três semanas, três diferentes turnos passam pelo horário da manhã. 

Neste período, a dinâmica foi baseada em procurar operadores e supervisores de 

diferentes equipes para consultar quais as ideias e/ou observações de cada um, de 

forma a consolidar as informações posteriormente e garantir a visão de diversos 

pontos de vista no decorrer da posterior análise. 
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O principal recurso usado para compreensão da rotina no chão de fábrica foi 

o Gemba, palavra japonesa que significa a ilustração de onde ocorre a atividade sob 

análise (IMAI, 1977), ou seja, trata-se de ir ao chão de fábrica para compreender 

junto a operação e não basear-se apenas em dados e estatísticas. Ao efetuar a 

observação em campo e posteriormente a análise de dados, esperava-se 

compreender quais são os principais gargalos que impediam a realização da limpeza 

do maquinário em menos de 7 horas. 

Durante acompanhamento das operações no chão de fábrica, buscou-se a 

utilização do gráfico do fluxo de processo para compreender se havia ociosidade ou 

movimentação excessiva no decorrer da realização das atividades. Observou-se a 

realização da atividade durante cinco semanas não consecutivas de forma a 

compreender possíveis diferenças entre turnos e onde estariam os principais 

gargalos da atividade. Os levantamentos estão expressados em tabelas de fluxo de 

processo com os tempos despendidos em cada tipo de operação na Figura 17, logo 

abaixo. 

 

Observação nº 1    D 

DDS x         

Deslocamento até o maquinário   x       

Espera da PT para começar a limpeza       x   

Busca por ferramentas   x       

Limpeza x         

Pausa para o café       x   

Término da limpeza em ritmo lento x         

Tempo total por tipo de operação 05:55 00:25   00:40   

 

 

 

    Observação nº 2    D 

DDS x         

Deslocamento até o maquinário   x       

Aguardando bloqueio elétrico       x   

Espera da PT para começar a limpeza       x   

Limpeza x         

Conflito com manutenção       x   

Término da limpeza x         

Tempo total por tipo de operação 05:30 00:10   01:20   
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Observação nº 3    D 

DDS x         

Deslocamento até o maquinário   x       

Espera da PT para começar a limpeza       x   

Limpeza x         

Tempo total por tipo de operação 06:20 00:10   00:30   

      Observação nº 4    D 

DDS x         

Deslocamento até o maquinário   x       

Realização de DDS prático x         

Aguardando bloqueio elétrico       x   

Alinhamento com a manutenção       x   

Limpeza x         

Tempo total por tipo de operação 06:15 00:05   00:40   

      Observação nº 5    D 

DDS x         

Deslocamento até o maquinário   x       

Espera da PT para começar a limpeza       x   

Aguardando bloqueio elétrico       x   

Alinhamento com a manutenção       x   

Busca por ferramentas   x       

Limpeza x         

Tempo total por tipo de operação 05:00 00:20   01:40   
Figura 16 Fluxo do processo de limpeza. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Ao observar o fluxo do processo da maneira com que vinha sendo realizado 

e compreendendo as atividades executadas pelos operadores durante a realização 

da limpeza, identificou-se que aproximadamente 1 hora e 15 minutos em média 

eram de ociosidade ou transporte (movimentação) dos colaboradores, viabilizando 

uma possível melhoria de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, garantindo desta 

forma um ganho de aproximadamente 90 toneladas no turno da manhã, sem que 

seja necessário mudança no ritmo das atividades durante a operação. Dessa forma, 

a obtenção do ganho com a redução dos tempos envolvidos na operação não traria 

ônus em termos de garantia da segurança dos executantes, bem como na qualidade 

da realização do serviço. 

Além da realização da observação sequencial das operações, que 

demonstram oportunidades de melhoria sem alteração do ritmo das atividades, 
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outros aspectos foram observados no chão de fábrica e trazidos pelos próprios 

operadores, como por exemplo a falta de planejamento para execução das 

atividades e a falta de compreensão que havia necessidade de otimizar aquele 

processo. 

Ainda durante a etapa de observação realizou-se uma compilação dos 

aspectos elencados durante o Gemba, os quais poderiam ser caracterizados como 

causas potenciais para o problema de excesso de tempo na preparação semanal do 

maquinário. Estes aspectos foram alocados em um diagrama de Ishikawa, a fim de 

compreender quais eram os tipos de causa para direcionar uma posterior análise. 

O diagrama com as causas levantadas no chão de fábrica encontra-se 

exposto na Figura 17. 

 
Figura 17 Diagrama de Ishikawa para as causas levantadas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O detalhamento das possíveis causas da ineficiência do processo é discutido 

a seguir: 

• Falha na comunicação entre operação e manutenção: como o horário 

também é destinado a manutenção semanal dos equipamentos, 

observou-se que muitas vezes a equipe de operação não sabia onde a 

equipe de manutenção iria atuar, o que gerava um transtorno no 

momento da realização das atividades; 
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• Excesso de liberações de permissões de trabalho: por regra interna 

de segurança da empresa, todo serviço não rotineiro exige liberação de 

permissão de trabalho. Durante a preparação semanal do maquinário 

observou-se que os trabalhadores despendiam bastante tempo com a 

preparação e liberação das permissões de trabalho, pois poucos 

operadores possuem autorização para manipular as mesmas; 

• Falha na organização das ferramentas: as ferramentas não são 

guardadas nem organizadas em local específico, gerando retrabalho na 

hora da realização da atividade. Observou-se mais de uma vez que os 

operadores não sabiam onde encontrar as ferramentas ou, ainda, não 

havia o ferramental disponível para utilização; 

• Ferramental inadequado: alguns operadores alegaram que algumas 

ferramentas poderiam ser substituídas, como por exemplo, utilização de 

marteletes pneumáticos no lugar de marretas. De fato, durante a 

aplicação do Gemba verificou-se que algumas atividades eram 

executadas de maneira bastante arcaica, possibilitando a utilização de 

novas tecnologias para melhorar tanto o tempo da atividade quanto a 

condição do operador; 

• Falha na organização das atividades e alocação das pessoas: no 

início do turno, a maioria dos operadores não sabia qual parte do 

maquinário deveria limpar, gerando confusão e perda de tempo. Ao 

observar se havia procedimentos operacionais ou um planejamento de 

ação prévio à realização da preparação do maquinário, percebeu-se que 

as atividades ficavam todas para a segunda-feira, onde o supervisor e 

operadores começavam a organizar às 7h de segunda, dispendendo 

aproximadamente 1 hora apenas organizando todos os fatores 

necessários para a execução das atividades; 

• Não há padrão de horário para realização de bloqueio elétrico: por 

regra interna de segurança da empresa, é necessário ocorrer bloqueio 

elétrico no maquinário antes de realizar o serviço. Por vezes, o setor de 

manutenção elétrica vai cedo, porém não é um padrão e muitas vezes 

gera atraso nas atividades. 
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Observou-se além dos aspectos citados acima que muitas vezes ocorriam 

falhas em comunicação, pois a liderança de turno não transmitia a necessidade de 

elevar a produtividade nesse momento por não compreender o impacto do possível 

ganho. Uma evidência disso foi identificada durante o levantamento por meio de 

diálogos e entrevistas onde houve relatos em que operadores afirmam que estão 

habituados a utilizar todo o turno da manhã para realizar a limpeza e não se 

preocupam em otimizar esse tempo, já que entendem que todo o turno é destinado à 

realização deste tipo de atividade. 

 

4.3 Análise: quantificando as causas observadas 

Após o período de observação das atividades, foi necessário compreender o 

que significa cada um dos dados levantados e fazer a análise sistematica de cada 

um dos pontos observados pelo autor, bem como verificar as oportunidades trazidas 

pelos operadores que realizam a atividade. 

Analisando os dados levantados e expostos na Figura 17, infere-se que 

existe possibilidade de reduzir o tempo de execução da preparação semanal sem 

acelerar o ritmo dos operadores na hora da realização do trabalho, sendo possível 

ainda, garantir a segurança dos mesmos e sem que haja impacto na qualidade da 

limpeza. Cabe lembrar ainda que caso não seja realiza de forma eficaz, a 

preparação semanal do maquinário poderá gerar problemas posteriores para o 

produto final, conforme já apresentado e discutido a partir da matriz de 

compatibilidades exposta na Figura 7, no âmbito da revisão teórica deste trabalho. 

Ao observar o diagrama de Ishikawa exposto na Figura 17, pode-se observar 

que a maioria dos fatores observados durante a etapa de Observação deste trabalho 

estão relacionados ao método como é executada a atividade, aliado a alguns pontos 

relacionados ao material da empresa. Fato que, aliado ao fato do fluxo de processo 

ter trazido à tona diversos períodos de transporte e espera durante o processo, 

demonstra que existe a oportunidade de tratar estes pontos e aprimorar o tempo 

despendido na realização da limpeza. 
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Para aprofundar a análise sobre a causa raiz de cada um dos pontos que 

estão impactando no processo e trata-los de forma objetiva e acertiva, optou-se pela 

técnica dos 5 porquês. Em um primeiro momento, isso será feito para cada um dos 

pontos relacionados ao grupo “método”, já que mostrou-se como o mais impactante 

por aparecer mais vezes no diagrama de Ishikawa, além de não exigir investimentos 

iniciais para execução. Desta forma, planeja-se elaborar ações direcionadas às 

causas raízes de cada um dos problemas de maneira a solucionar os problemas de 

maneira sustentável. As análises de cada uma das causas encontram-se na Figura 

18, representada abaixo. 
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Figura 18 Aplicação dos 5 porquês no local sob estudo. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Ao observar as análises elaboradas através da metodologia dos 5 porquês, 

observa-se alguns pontos relevantes, tais como: 

 

• Causa 1 – Falha na comunicação entre operação e manutenção: 

como não é sempre que o setor de manutenção atua na segunda-feira 

de maneira preventiva, não há preparação nenhuma para a parada 

programada realizada, ficando todas as decisões para a segunda-feira;  

• Causa 2 – Falha na organização das ferramentas: atualmente, não 

existe nenhum responsável por organizar o ferramental utilizado, 

observou-se que como ferramentas também são utilizadas no decorrer 

da semana, não há preocupação nenhuma com a organização das 
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mesmas para a parada programada da segunda-feira pois a operação 

não enxerga esse tempo como perda produtiva; 

• Causa 3 – Falha na organização das atividades e alocação de 

pessoas: através da metodologia, observou-se que a operação 

desconhece a necessidade de elevar a produtividade nesse período, 

pois já é habitual levar sete horas para completar a atividade, desta 

forma, novamente observa-se a falta de planejamento prévio para a 

parada; 

• Causa 4 – Não há padrão para realização de bloqueio elétrico: como 

hábito e norma de segurança da empresa, realiza-se o diálogo diário de 

segurança no início do turno e, como manutenção e operação são 

setores distintos, cada um realiza o DDS em um local e prevalece o 

atraso para o início das atividades diárias; 

 

Observa-se que, de maneira geral, todos os desvios encontrados e 

analisados estão relacionados ao método como a atividade é planejada e executada, 

possibilitando ações de retomada sem custo e de execução imediata.  

 

4.4 Plano de ação e execução: planejamento e realização 

Para a etapa do plano de ação, a metodologia de 5W2H foi escolhida como 

a mais adequada para elaborar um plano sustentado que justifique ações 

relacionadas às causas identificadas previamente na etapa de análise. 

Após a análise executada na etapa anterior, foram propostas ações 

diretamente relacionadas às causas encontradas como causadoras do problema em 

questão. O plano de ação definido dentro da metodologia proposta e elaborado por 

um grupo de trabalho contendo supervisores de operação e manutenção, analista de 

operações e estagiário pode ser verificado na figura 20. 
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What? Why? Where? When? Who? How? 
How 

much? 

Causa 1 - 
Falha na 

organização 
entre 

operação e 
manutenção 

Melhorar 
organização 

das 
atividades 

Unidade 
Misturadora 

Imediato Analista 

Elaborando cronograma em 
formato de gráfico de gantt com 

atividades de operação e de 
manutenção a fim de evitar 

interferências. 

R$ 0,00 

Causa 1 - 
Falha na 

organização 
entre 

operação e 
manutenção 

Melhorar 
organização 

das 
atividades 

Unidade 
Misturadora 

Imediato Analista 

Agendar horário semanal de meia 
hora nas quintas-feiras para 

alinhamento das atividades entre 
operação e manutenção. 

R$ 0,00 

Causa 2 - 
Falha na 

organização 
das 

ferramentas 

Eliminar 
perdas por 
busca de 

ferramentas 

Unidade 
Misturadora 

Imediato Estagiário 
Efetuar requisição de compra de 
todas as ferramentas que estão 

faltando na unidade. 

R$ 
1.000,00 

Causa 2 - 
Falha na 

organização 
das 

ferramentas 

Eliminar 
perdas por 
busca de 

ferramentas 

Unidade 
Misturadora 

Imediato 
Supervisor 
Operação 

Delegar um responsável por turno 
por controlar a retirada e utilização 

de ferramentas por parte da 
operação. 

R$ 0,00 

Causa 3 - 
Falha na 

organização 
das 

atividades e 
alocação de 

pessoas 

Minimizar 
perdas por 
ociosidade 

Unidade 
Misturadora 

Imediato Analista 

Elaboração de gestão à vista com 
imagens do maquinário e espaço 

para o supervisor indicar o 
responsável pela limpeza de cada 

uma das partes. 

R$ 0,00 

Causa 4 - 
Não há 

padrão para 
realização 

de bloqueio 
elétrico 

Eliminar 
aguardo no 

início do 
turno 

Unidade 
Misturadora 

Imediato 
Supervisor 

Manutenção 

Repassar aos eletricistas a 
informação para participar do DDS 
junto com a operação e iniciar suas 
tarefas com o bloqueio da unidade. 

R$ 0,00 

Figura 19 Plano de Ação 5W2H desenvolvido para o caso sob estudo. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Considerando o fato de todas as ações serem de simples realização e de 

baixo custo, todas foram propostas com prazo imediato. A reunião de elaboração do 

plano ocorreu em uma quarta-feira e todas as operações já foram alinhadas para 

que as mesmas fossem executadas dentro da mesma semana de forma a realizar a 

próxima limpeza semanal do maquinário na segunda-feira nos novos moldes 

propostos. 

Na mesma semana, as ações já foram executadas. Na sexta-feira durante 

uma reunião de alinhamentos o analista apresentou modelo a ser utilizado para o 

agendamento das atividades e de gestão visual para a operação compreender suas 

responsabilidades. Neste mesmo momento, os supervisores de operação e 

manutenção elaboraram a agenda do turno, definindo em quais horários 
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manutenção iria atuar e quais horários a operação estaria limpando os maquinários. 

Paralelamente à esses alinhamentos, as ferramentas já estavam disponíveis, o 

supervisor de manutenção já havia alinhado com os eletricistas suas 

responsabilidades e o supervisor de operação conduzido um momento com a equipe 

explicando qual a importância de aderir às novas modificações e assegurar maior 

disponibilidade ao maquinário. 

 

4.5 Verificação: checando a eficácia das ações 

Para verificação da eficácia das ações propostas, um acompanhamento dos 

volumes produzidos no turno da manhã das segundas-feiras foi iniciado. As ações 

foram executadas antes do dia 05 de junho, primeira segunda-feira pós execução 

das ações propostas. 

Após realização das modificações, começou-se um acompanhamento dos 

volumes produzidos no turno da manhã de segunda-feira, além de check nas 

atividades em área por parte do supervisor do turno, de forma a identificar quais 

pontos tinham dado certo e quais ainda necessitavam maior alinhamento ou 

diferentes ações de retomada. Os pontos levantados pelo supervisor são 

direcionados à todos envolvidos no processo, de forma que tal check seja 

sistemático a cada semana. Por exemplo, alguns dos pontos que falharam e já foram 

resolvidos foram a falta de presença dos eletricistas às 7h na planta, a falta de 

algumas ferramentas em área e mecânicos que iam atuar em certo equipamento não 

possuírem ferramental adequado.  

A partir de então, todo fim de turno de segunda-feira o supervisor do turno, 

além de reportar o volume produzido, envia um breve relatório com os pontos 

positivos e negativos da operação naquele dia e ações de retomada para as 

mesmas são direcionadas na reunião de alinhamento da próxima semana. Tal check 

ocorre toda semana para que o processo siga sendo aprimorado de forma a 

estabelecer um fluxo consistente de melhoria contínua do processo. 

O gráfico de acompanhamento dos volumes pode ser verificado na Figura 

20. 
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Figura 20 Gráfico de volumes produzidos no turno da manhã de segunda-feira. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Observa-se, através dos resultados expostos na figura 20, que em um 

primeiro momento, as ações trouxeram bons resultados, permitindo a produção de 

91 toneladas, equivalente a um ganho de aproximadamente 1,5 hora de ganho 

durante a execução da atividade. Considerando a capacidade de maquinário de 60 

ton por hora multiplicado pelos aproximadamente R$1300,00 por ton de fertilizante 

explicitados acima no trabalho, observa-se um ganho de aproximadamente 

R$118.000,00 apenas na primeira semana.  

Considerando as semanas seguintes, observa-se uma tendência de 

oscilação dos resultados, que ocorrem por causa de variabilidades no processo 

entre os turnos. Poucas semanas foram verificadas durante a execução deste 

trabalho, o que não permite a definição de uma tendência significativa. Porém, 

considerando a implementação de sistemática de avaliação de cada segunda-feira e 

avaliando os resultados já obtidos no período exposto no gráfico da figura 20, 

observa-se uma tendência de ganhos efetivos com a execução das ações propostas 

e acompanhamento das mesmas. 
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4.6 Padronização e conclusão: o pós trabalho 

Considerando a necessidade de avaliação de um maior período pós 

realização das ações a fim de garantir a efetividade dos resultados de maneira 

sustentável e duradoura, as etapas de possível padronização e conclusão do 

processo executado aparecem como necessárias em um momento posterior do 

término deste trabalho. 
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5  CONCLUSÕES 

 Após execução do método proposto durante a realização do trabalho, 

observou-se a assertividade na identificação de oportunidades de melhoria do 

processo e execução das mesmas. 

Através do fluxo estabelecido pela metodologia do MASP, foi possível 

identificar o problema de maneira clara e eficaz, compreendendo as principais 

características do processo de limpeza semanal do maquinário de mistura e 

ensaque de fertilizantes. Com o andamento estipulado pela metodologia, avançou-

se e foi possível não apenas identificar as principais características, mas também a 

compreensão dos gargalos para que o problema pudesse ser atacado através de 

ferramentas que garantissem otimização para o processo. 

Utilizando das informações levantadas no decorrer do estudo e de 

bibliografias que permitiram uma melhor compreensão de processos e de conceitos 

relacionados à melhoria contínua, foi possível encaminhar um plano de ação de 

forma a buscar otimização do processo, cujo foi realizado ainda no decorrer do 

período de trabalho. 

Por fim, foi possível ainda verificar a eficácia das ações através de um 

acompanhamento sistemático dos volumes produzidos nas segundas-feiras após a 

realização das ações propostas. Através desta acompanhamento, notou-se que o 

trabalho trouxe bons resultados no curto prazo, mostrando que era possível haver 

produção em um turno cujo a empresa considerava fora do planejamento, pois 

destinava todo para a execução da limpeza. Etapas de eventuais padronizações e 

conclusões do trabalho só poderiam ter sido realizadas após um acompanhamento a 

longo prazo, pois os resultados expressados neste trabalho não permitem inferir uma 

tendência sólida. 
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