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RESUMO

Sendo a produtividade e eficiência um fator fundamental para que uma empresa 

possa prosperar, é importante que haja acompanhamento das variáveis que interferem 

no processo. Para que tal supervisão se torne precisa e permita cobrir o maior número 

de problemas a serem tratatos, o uso de indicadores se tornou imprecindível no caminho 

para a excelência, visando produzir mais com os mesmos recursos, assim como 

aproveitar o tempo de trabalho ao máximo para entregar resultados melhores. Portanto, 

este projeto tem como objetivo a gestão de indicadores em um ambiente fabril 

(cervejaria), numa linha de produção seriada de envase de garrafas, visando elevar e 

manter altos níveis de rendimento próprio e eficiência dos equipamentos que sofrerão a 

aplicação das ferramentas de controle. Tudo será viabilizado devido a necessidade que 

de uma cervejaria, da cidade de Ponta Grossa-Pr apresenta em elevar os resultados de 

performance na linha de envase de garrafas 600ml. A partir da aplicabilidade e melhor 

gestão dos indicadores, foi possível trazer ferramentas de acompanhamento horário, 

diário e semanal para a área, concedendo um nível de detalhe mais rico nas paradas de 

equipamentos e impactos que influenciam no resultado. Tudo sendo monitorado, a 

responsividade perante problemas é mais agil e proveitosa.

Palavras-chave: Produtividade; indicadores; eficiência; cervejaria ; rendimento próprio; 
gestão

mailto:makoto-tanaka@hotmail.com


SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................4
1.1 CONTEXTO DO PROBLEMA.........................................................................................4
1.2.1 Objetivos Gerais do Trabalho..........................................................................................5
1.3 Justificativa do Objetivo.................................................................................................. 5
2.1 TIPOS DE INDICADORES DE PERFORMANCE.......................................................... 8
2.1.1 Produtividade...................................................................................................................8
2.1.2 Qualidade........................................................................................................................8
2.1.3 Velocidade...................................................................................................................... 8
2.1.4 Confiabilidade..................................................................................................................9
2.1.5 Flexibilidade.....................................................................................................................9
2.1.6 Custos..............................................................................................................................9
2.2 CONCEITOS DAS FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE CAUSA RAIZ USADAS COMO
GUIA PARA TOMADA DE DECISÃO.........................................................................................10
2.2.1 Diagrama de Pareto....................................................................................................... 10
2.2.2 Método de investigação 5 Porquês...............................................................................11
2.2.3 Cartas de Controle.........................................................................................................12
3 METODOLOGIA............................................................................................................ 13
4 Desenvolvimento do Projeto .......................................................................................... 16
4.1 Resultados Esperados.................................................................................................. 21
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...........................................................................................22
REFERÊNCIAS...........................................................................................................................23



4

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO DO PROBLEMA

A atual globalização da economia e a crescente competição de mercado 

marcam a era da informação, em que o aperfeiçoamento e inovação dos processos e 

serviços se conectam com a boa gestão e com a correta tomada de decisão para 

garantir sobrevivência das empresas (CANHADAS, 2010, apud RIBEIRO, p.12).

Todas as operações produtivas necessitam de alguma forma de medida de 

desempenho para que seja possível identificar as prioridades de melhoria dentro das 

organizações. Após ser medido o desempenho os gestores devem questionar se o 

resultado aponta um cenário bom, ruim ou indiferente (SLACK et al., 2006, apud 

RIBEIRO, p. 15).

De acordo com Fischmann e Zilber (1999) os indicadores auxiliam os gestores 

a identificar a performance de seu negócio, e assim dão suporte para tomada de 

decisão e reestruturação dos investimentos para alcance dos objetivos.

O gerenciamento do desempenho organizacional tem por objetivo direcionar 

todos os esforços da organização em prol dos objetivos desta. Dessa forma, busca- 

se a efetividade de todas as atividades da empresa alinhada com o objetivo macro da 

organização (MARTINS, 2016).

Dentro dessa perspectiva, observa-se a importância dos indicadores. Os 

indicadores de desempenho, conhecidos também por KPI (Key Performance 

Indicator), facilitam a transmissão da missão e visão da empresa para funcionários 

que não ocupam cargos mais estratégicos, e direcionam seus esforços para objetivos 

estratégicos da empresa (MARTINS, 2016).

Indicadores de desempenho de processos estão focados em como a tarefa é 

realizada, medindo seu desempenho e se estão conseguindo atingir os 

objetivos determinados. Esse indicador deve ser quantificável por meio de um índice 

(normalmente representado por um número) que retrate o andamento do processo 

como um todo ou em parte. Alguns exemplos são:

• Indicadores de Eficiência;

• Indicadores de Eficácia;
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• Indicadores de Capacidade;

• Indicadores de Produtividade;

• Indicadores de Qualidade;

• Indicadores de Lucratividade;

• Indicadores de Rentabilidade;

• Indicadores de Competitividade;

• Indicadores de Efetividade;

• Indicadores de Valor.

Monitorar e Controlar estão juntos e muitas vezes é difícil diferenciá-los. T rata- 

se do processo de acompanhamento, revisão e ajuste do processo para atender aos 

objetivos de desempenho definidos no planejamento. Onde é necessário realizar a 

coleta, a medição e a disseminação de informações de desempenho, para depois 

avaliar as medições e as tendências para efetuar as correções ou melhorias 

necessárias (CASTELLANI, 2015).

Mesmo que muito comentado, os indicadores só sofrerão melhora graças as 

ferramentas para análise de causa raíz como guia na tomada de decisão e ações, 

hoje pouco utilizadas no ambiente em que a proposta de intervenção se destina.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivos Gerais do Trabalho

Analisar um caso de intervenção organizacional cujo foco se trata em 

aumentar a eficiência e rendimento próprio de máquinas que mais afetam a 

performance e produtividade de uma linha de envase de garrafas 600ml.

Tornar as ferramentas que forem mais eficazes, em padrões internos de 

acompanhamento para a melhoria de eficiência e produtividade e, assim, facilidar a 

gestão dos indicadores.

1.3 Justificativa do Objetivo



6

Melhoria no processo de avaliação e tratativa de falhas em equipamentos que 

mais impactam a performance na linha de produção seriada que será tratada aqui, 

responsável pelo envase de cervejas em garrafas 600ml da cervejaria e terá relação 

direta com os colaboradores encarregados pela operação e manutenção autônoma 

dos equipamentos.

Conscientizar e melhorar a cultura interna de aprendizagem, ampliando a 

atuação dos operadores, gerando o desejo deles mesmos realizarem as tarefas, 

possibilitanto a melhor metodologia a ser aplicada a cada um e padronizando isso nas 

rotinas diárias.

Ademais, a relatada aqui é responsável por 20% do volume total de produção 

da cervejaria. Isso significa que valores abaixo do esperado em produtividade e 

performance, empurram os resultados e metas gerais para valores aquém das 

necessárias. Portanto, contribuirá para uma busca na melhoria em:

- Um fluxo mais dinânico, racional e mais eficiente em manutenções 

corretivas, preventivas e oportunidades de linha parada;

-A umento da autonomia dos operadores;

- Mais operadores aptos a entender problemas;

- Redução de custos devido a diminuição das quebras;

- Aumento da segurança dos colaboradores por motivo do menor número de 

intervenções e paradas nos equipamentos;

- Níveis satisfatórios de entrega de produtos conforme o que é estipulado na 

demanda da programação de produção;

- Linha melhor assistida em gerenciamento de manutenção, qualidade e 

eficiência operacional;

- Maior e melhor controle de indicadores correlacionados ao mal desempenho 

da linha de produção, como por exemplo: índice de quebra de garrafas, perda de 

extrato (cerveja desperdiçada/jogada fora), SAC, frescor da cerveja, qualidade da 

rotulagem e afins.

2 REVISÃO TEÓRICO-EMPÍRICA

Na gestão estratégica as mensurações são necessárias, no contexto 

empresarial, para expressar objetivos e clarificar metas, bem como para controlar e
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avaliar os resultados das atividades envolvidas no processo para atingir as metas. 

(PEREIRA, 1999a).

Um dos maiores desafios na implementação de um processo de mensuração 

de desempenho é a definição de quais indicadores melhor se adaptam às 

particularidades da empresa e auxiliam seus administradores na gestão do negócio. 

No geral, os indicadores não possuem todas as características desejáveis, e assim as 

empresas têm utilizado diversos deles, simultaneamente, objetivando compensar as 

deficiências de uns com as virtudes de outros, e obter, no final, um resultado 

satisfatório para a avaliação pretendida. No entanto, esses indicadores, em geral, não 

estão integrados entre si (SEGET, p.3 2005?).

Os indicadores podem ser definidos como representações visuais ou 

númericas que expressam a situação de uma determinada atividade. São 

fundamentais para uma organização que pretende atingir a eficácia de suas 

operações e promover a melhoria contínua dos processos (JUNIOR, 2008).

Através dos indicadores, a empresa pode obter o monitoramento dos 

processos produtivos, gerenciamento das atividades, o acompanhamento das metas 

e dos objetivos. Além disso, também é possível mostrar tendências, identificar fatores 

de risco, focalizar ações de melhoria e validar as ações implementadas. Eles traduzem 

a real situação da atividade em estudo. Se tal situação for expressa graficamente, 

deverá ser clara com relação aos tipos dos gráficos,e, se for representada por valores, 

deverá indicar a unidade de valor utilizada (JUNIOR, 2008)

Sistemas de medidas de desempenho são uma parte integral do controle da 

administração. O sistema, reflete a filosofia e cultura organizacionais e descreve o 

quando o trabalho é bem feito em termos de custo, tempo e qualidade. Para serem 

efetivas, as medidas de desempenho necessitam refletir variações ocorridas na 

competitividade (Tatikonda e Tatikonda, 1998:49, apud Fischmann e Zilber p. 2).

Hacker & Brotherton (1998:18, apud Fischmann e Zilber p. 2) complementam, 

ressaltando que um efetivo sistema de indicadores deve propiciar capacitação aos 

administradores de uma organização para determinar se as atividades programadas 

ocorrem de fato, na direção do atendimento dos objetivos da empresa.
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Figura 1. Conceito de indicadores

■ Indicadores são medidas qualitativas ou quantitativas que mostram o 
estado de uma operação, processo ou sistema

■ Desempenho é a comparação do que foi realizado pela operação em 
relação a uma expectativa do cliente ou objetivo do gestor

Portanto:

■ Indicadores de desempenho são medidas que mostram a comparação 
do que fo i realizado pela operação em relação a uma expectativa ou 
objetivo

Importante:

■ Indicadores apontam mos não resolvem problemas 

Fonte: FRANCISCHINI (2017, p.7)

2.1 TIPOS DE INDICADORES DE PERFORMANCE

2.1.1 Produtividade

Pode ser definida como medida de eficiência econômica que mostra como os 

recursos de entrada(inputs) são convertidos em produtos (outputs). Tem como 

principal objetivo a otimização de recursos de entrada (inputs) para a maximização 

dos recursos de saída (outputs) (JUNIOR, 2008).

2.1.2 Qualidade

A qualidade de um processo pode ser entendida como o grau de satisfação 

dos requisitos do produto e consiste na condição necessária para garantir o sucesso 

em uma operação de manufatura, sendo dessa forma, a base da competitividade entre 

empresas. Constituiem-se em indicadores de qualidade: o número de refugos, o 

número de retrabalhos, o número de reinspeções e as reclamações dos clientes 

(JUNIOR, 2008).

2.1.3 Velocidade

Pode ser entendida como capacidade de reação as necessidades de
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produção e de processamento. Quanto maior for a capacidade de reação, maiores 

serão os benefícios da empresa, visto que serão necessários menores estoques finais 

em processamento e, portanto, menores áreas serão ocupadas. Como indicadores 

relacionados à velocidade temos: o lead time do pedido, o lead time do processo e o 

tempo de ciclo (JUNIOR, 2008).

2.1.4 Confiabilidade

O termo confiabilidade está relacionado aos processos e significa realizar as 

operações solicitadas, respeitando os critérios de qualidade, o custo e o prazo. 

Consiste, ainda, em atender as expectativas de uso de um equipamento ou de um 

processo. Os indicadores referentes a confiabilidade dizem respeito (JUNIOR, 2008).

2.1.5 Flexibilidade

Esse indicador pode ser entendido como a capacidade de mudar as condições 

de operação do processo para atender a uma nova demanda, podendo ser esta de 

produto, volume, modelo e mix. São indicadores de flexibilidade: a capacidade de 

produção, o tamanho dos lotes de fabricação, o tempo de troca de ferramentas e o 

tempo de troca de linha (JUNIOR, 2008).

2.1.6 Custos

O principal objetivo de uma empresa é obter o máximo de produtividade a um 

custo baixo. Esse objetivo é alcançado através do combate ao disperdício e do melhor 

aproveitamento dos recursos de transformação. Para tanto, são indicadores: o custo 

unitário de fabricação, o faturamento per capita, a acuracidade dos estoques e os dias 

de estoque (JUNIOR, 2008).

Além dos citados acima, também existem o da segurança (ou atos inseguros), 

o absenteísmo, o índice de afastamento e o número de acidentes de trabalho.
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2.2 CONCEITOS DAS FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE CAUSA RAIZ USADAS 

COMO GUIA PARA TOMADA DE DECISÃO

2.2.1 Diagrama de Pareto

Conforme ilustrado por OLIVEIRA (1995, p.61), no final do século XIX (1897), 

Vilfredo Pareto (1848-1923), um economista italiano, realizou estudos e desenvolveu 

modelos para descrever a distribuição desigual das riquezas. Ele chegou a conclusão 

de que 20% da população (poucos, mas vitais) ficavam com 80% da arrecadação, 

enquanto para outros 80% da população (muitos e triviais) restavam, apenas 20%. 

Essa assertiva ficou conhecida como Princípio de Pareto.

O princípio de Pareto fo observado por J.M. Juran, que adaptou os problemas 

da qualidade (percentual de ítens defeituosos, reclamações de clientes, modos de 

falhas de máquinas, perdas de produção, gastos com reparos de produtos dentro do 

prazo de garantia, ocorrências de acidentes e etc), os quais traduzem em formas de 

perdas e podem ser classificados em duas categorias: os “poucos vitais” e os “muito 

triviais”, conforme WERKEMA (2006, p. 71-72).

Juran mostrou que a maior parte das não conformidades, e outros custos a 

ela associados, tem origem num número pequeno de causas, que são poucas mas 

vitais.

Hoje, esse princípio é utilizado (como observado e tratado aqui), também para 

analisar problemas relacionados a baixa performance e produtividade.
Figura 2. Princípio do Pareto

(fonte: https://engenhariaexercicios.com.br/gestao-de-qualidade/ferramentas/diagrama-de-pareto-conceito-como-
fazer-para-que-serve/)

https://engenhariaexercicios.com.br/gestao-de-qualidade/ferramentas/diagrama-de-pareto-conceito-como-


11

2.2.2 Método de investigação 5 Porquês

Uma técnica simples, mas efetiva a ferramenta Análise de “5 Porquês” ajuda 

a entender as razões da ocorrência do problema começando com o estabelecimento 

do problema e a pergunta “porquê o problema aconteceu?” (JOHNSTON, 

CHAMBERS e SLACK, 2002).

Desenvolvida por Taiichi Ohno, a técnica de análise dos “5 Porquês” se baseia 

em formular a pergunta “Por quê” cinco vezes para que se entenda o que aconteceu 

e assim, possa encontrar a causa raiz do problema. Porém, nada impede que sejam 

feitas mais (ou menos) que 5 perguntas.

A seguir, temos um exemplo da ferramente 5 porquês retirada do site 

citisystems.com que mostra com clareza como deve ser aplicada:

Figura 3. Exemplo 5 porquês

Citisystems Solução de Problem as - Análise 5 Porques

Part Num ber |Data: |Area: | Produto/Processo:
Descrição do Problema:

Ação Corretiva e 
Responsável

PrazoL â m p a d a  de  T e m p e ra tu ra  d o  P a in e l A cendeu Causas R aizes

Portanto ^
Por q u e ? ^ Motor Esquentou "1

Portanto ^—

Trocar o Radiador e 
Reparar Proteção 
Frontal 1 Cristiano

5 dias

Porque? —
Nível água baixe

Portanto ^ 1
----> Por clue^ i Água vazou Portanto <— - ,  >f

* Por que?-. Trinca radiador Portanto
Por que?-.

Batida de pedra

Por que? 
— -->

(fonte: https://www.citisystems.com.br/5-porques-causa-raiz/)

5 Porques Exemplo -  Radiador do Carro:

Definição do Problema: Lâmpada de temperatura no painel acendeu;

Por que? Porque o motor esquentou;

Por que? Porque o nível de água do radiador estava baixo;

Por que? Porque a água pode ter vazado por algum lugar;

Por que? Porque há uma pequena trinca no radiador que permite a perda de

água;

Por que? Porque há uma semana atrás, na estrada uma pedra pequena se 

soltou do asfalto e fez um pequeno dano na proteção do radiador, atingindo o mesmo. 

Contra medida: Substituir o radiador e arrumar/reforçar a proteção frontal 

Veja que após os 5 porques, a ação tomada é totalmente diferente do que

https://www.citisystems.com.br/5-porques-causa-raiz/
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simplesmente completar o nível de água e gastando poucos minutos, poderíamos 

juntos chegar a uma solução que evitaria o problema ocorrer novamente com prejuízo 

muito menor.

Esta ferramenta deve ser encarada como uma “organizadora” de 

pensamentos, onde ela será responsável por expor as ideias e o conhecimento já 

existente em quem a utiliza e que a causa fundamental do problema seja achada e a 

tratativa seja eficaz, além das ações para que não ocorra de novo sejam executadas.

2.2.3 Cartas de Controle

Carta de controle é um tipo de gráfico utilizado para o acompanhamento de 

um processo. Este gráfico determina estatisticamente uma faixa denominada limites 

de controle que é limitada pela linha superior (limite superior de controle) e uma linha 

inferior (limite inferior de controle), além de uma linha média. O objetivo é verificar, por 

meio do gráfico, se o processo está sob controle, isto é, isento de causas especiais 

(PORTALACTION, 2015).

Para distinguir as variações do processo que anteriormente chamamos 

de comuns e especiais, e detectar as especiais, foi desenvolvida uma ferramenta que, 

desde então, denominamos Cartas ou Gráficos de Controle (PORTALACTION, 2015).

As funções destes gráfico são mostrar evidências de que um processo esteja 

operando em estado de controle estatístico e dar sinais de presença de causas 

especiais de variação para que medidas corretivas apropriadas sejam aplicadas 

(PORTALACTION, 2015).
Figura 4. Modelo de Gráficos de Controle

Lim ite  Su p e r io r  

Lim ite  C e n tra l

L im ite  In ferior

P  e ç a s

G r á f ic o  d e  A m p l i tu d e

Lim ite  S u p e r io r  

Lim ite  C e n tra l 

Lim ite  In ferior

(fonte:http://www.portalaction.com.br/controle-estatistico)

http://www.portalaction.com.br/controle-estatistico


13

3 METODOLOGIA

O presente trabalho constitui-se em um estudo de caso para fins de 

supervisão e melhora na gestão estratégica.

Tudo foi realizado com base em documentos gerados mensalmente através 

das ferramentas usadas para checar o rendimento próprio na linha de produção, além 

das informações dadas pelos equipamentos, como relatório mensal de performance, 

sistema interno de rendimento, padrões de opracionais e matrizes de habilidade 

operacionais.

Como levantado por Yin em seu livro Estudo de Caso, Planejamento e 

Métodos (1981, ed.1), um estudo de caso é uma investigação impírica que:

• Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão

claramente definidos.

Neste estudo estarão ações para tratativas de falhas. Como se trata de algo 

também para fins de ensino, esse estudo necessariamente não irá conter uma 

interpretação completa ou acurada. Em vez disso, seu propósito é estabelecer uma 

estrutura de discussão e debate entre os colaboradores envolvidos.

Igualmente, também não será o objetivo abranger situações em que os casos 

são utilizados para se manter arquivos e registros. Este método poderá ser utilizado 

para análise de informações de forma dinâmica, de modo que auxiliará os gestores 

com questões colocadas a frente, do tipo “como” e por quê” os problemas acontece. 

Estes princípios de intervenção possibilitam a prática da inovação e desenvolvimento 

analítico, pois cada um requer ações particulares. Para isso, o projeto tem caráter 

coletivo e integrador, entre operação e liderança.

2.3 Empresa e área

Se trata de uma cervejaria de grande porte, localizada na cidade de Ponta 

Grossa -  PR, já consolidada no mercado, porém, no estudo aqui tratado, a planta em 

que o caso ocorrerá possui apenas 5 anos, sendo relativamente nova, se dispondo de 

quatro linhas de produção, com todas ainda em fase de implantação de melhorias e 

aperfeiçoamento em sua gestão de performance e produtividade.
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A área é a de envase, em uma linha de produção responsável pelo 

engarrafamento em frascos de 600ml responsável por, em média 20% do volume total 

da cervejaria, dispondo de 72 funcionários divididos em três turnos, que operam as 

máquinas:

• Despaletizadora de caixas;

• Desencaixotadora;

• Lavadora de Garrafas;

• Inspetor Eletrônico de Garrafas Vazias;

• Enchedora de Garrafas;

• Pasteurizador;

• Rotuladoras;

• Encaixotadora;

• Paletizadora de Caixas.

Entre os equipamentos mencionados acima, foram escolhidos os que 

oferecem maior impácto na performance do processo, sendo eles: Lavadora de 

Garrafas, Enchedora de Garrafas e Rotuladoras.

2.4 Ações e objetivos

O caso analisou as principais ações desenvolvidas:

- A observação descritiva e análise de falhas e quebras das máquinas: 

Lavadora de Garrafas, Enchedora de Garrafas e Rotuladoras de garrafas, através do 

relatório mensal de eficiência;

- Implementação de carta de controle de rendimento próprio e controle de 

determinada falha nos equipamentos;

- Melhoramento da gestão de quebras e falhas de equipamentos pela 

operação base;

- Levantamento de ações em conjunto com operação e líderes da área para 

tratativa de falhas e quebras;

- Continuação do uso da ferramenta ‘5 porquês’ para o auxílio na análise de 

causa fundamental das paradas de equipamentos.
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A premissa é aumentar a eficiência e rendimento próprio dos equipamentos 

selecionados, onde são com frequência os maiores impactos relacionados a não 

performance da linha de produção, posteriormente, aplicando nas demais máquinas, 

unindo gestão estratégica, ligada na lógica do planejamento, abordagens específicas, 

coletas e análises de dados e na maneira que as ações serão implementadas.
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3 Desenvolvimento do Projeto

Inicialmente, através da análise preliminar do Principio de Pareto gerada pelo 

relatório mensal da linha (figura 5), observamos a recorrência desses três piores 

equipamentos: Enchedoras, Lavadora de Garrafas e Rotuladoras.

Figura 5. Relatório de Performance Mensal - Dezembro

T e F Eficiência de Linha 87,32% Qualidade 9,99% 1,42

OEE Eficiência Total dos Equipam< 75,33% Suprimentos 0,00
GLY Produtividade 36,56% Utilidades 0,00

OAE Eficiência Global 39,51% Horas de Eficiência de Linha 124,22

RUPy Produtividade Pós Setups 87,52% Operacional 10,45% 31,21
RUPe Eficiência Pós Setups 91,65% Automação 0,00

Elétrica 0,00

Produção Bruta (vas) 439.329 Instrumentação 0,00
Produção Líquida (vas) 428.381 Mecânica 0,00

Produção Líquida (hl) 45.992,00 Perda Por Velocidade -2,07% -0,23
Horas de Produção Bruta 129,43

Ineficiência das Células Perdas por Qualidade 1,24% 1,02

Tempo INEF

Célula 03 1,11 4,79% Horas de Produção Líquida 120,38

Célula 01 1,01 3,26%

Célula 02 0,67 1,33%

Descrição
Chapatex

Tempo

0,51

Ocorr

19

IND

532,79%
Tipo

Logística
Tipo
Logística

IrempoTota

1,27

Ocorr

48

IND Total

^ e lu la  03

Garrafa Long Neck 0,40 32 335,44% Logística Processo 0,21 9 0,00% ^ ^ J u la  01

Palete 0,36 20 349,21% Logística Qualidade 0,60 19 954,32% CeluTJ1 B *
Folha Separadora 0,18 8 605,20% Qualidade Supri mente 0,00 0 0,00% Célula 03

Garrafa Retornável 0,10 2 58,85% Qualidade Utilidades 0,00 0 0,00% Célula 01

Palete 0,32 2 312,70% Qualidade Célula 02
Célula 02

PIORES
EQUIPAMENTOS

Descrição
PG-05010-ROTULADORAS 

PG-05010-ENCHEDORA 01 
-P G -05010-LAVADORA GARRAFAS

T^WiOkiiLiuuimui1 1
PG-0501Q-TRANSPORTE DPL-LGF 

PG-05010-ARROLHADOR 01 
PG-05010-ENCHEDORA 01

Opeiaciona

_ _  Tempo Ocorr

1

INEF

89
1 , 5 0 ^  21

11,21%
3,25%

1 , 4 2 ^  18 

... ..VíT  14
0,09 3

1,14%

1,11%

0,18 2 0,14%

0,01 2 0,01%
0,10 2 0,95%

(fonte: o autor, 2020)

Após a definição dos principais equipamentos, foi desenvolvido cartas de 

controle, antes ainda não utilizadas, baseadas nas metas de cada máquina. Elas 

foram desenvolvidas para que a operação tenha uma melhor visão do status de seu 

equipamento perante ao que é necessário no atingimento das metas de produção e 

eficiência fabril. Elas ajudam a melhorar a percepção da necessidade de atuação 

imediata ou programada, além de, fornecer o gatilho para uma possível intervenção 

caso ocorra um desvio.

Tanto no acompanhamento hora a hora quanto no diário, quando ocorre a 

queda do rendimento próprio do equipamento (atinge o campo vermelho -  figura 7), o 

operador aciona a ferramenta 5 porquês, junto com a equipe técnica se necessário, e 

levanta as causas ou fatores que mais impactaram ou que mais causaram paradas na 

máquina naquela hora ou naquele dia. Após isso, as ações geradas da ferramenta 

são salvas no controle do coordenador da linha e executadas nos dias sem produção 

ou em momentos de oportunidade causados quando ocorre uma demora no líquido 

estar pronto ou uma indisponibilidade ligística.

A seguir, temos o primeiro exemplo de acompanhamento sendo realizado na 

máquina Rotuladora de Garrafas.
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Figura 6. Rendimento Próprio Horário Rotuladoras

(fonte: o autor, 2020)

Com o acompanhamento, após a detecção de uma queda no rendimento, o 

operador aciona a ferramenta 5 porquês e levanta a causa para uma tratativa imediata 

e também, outra tratativa preventiva para uma oportunidade de máquina parada em 

outro dia oportuno (Figura 7).

Figura 7. Exemplo de 5 porquês executado pela operação da Rotuladora De Garrafas

(fonte: o autor, 2020)

Já para a Enchedora de garrafas, por ser a máquina piloto da linha de
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produção e responsável pela contagem de garrafas produzidas a cada hora, o sistema 

fornece de forma precisa os momentos de parada. Devido a isso, optou-se a 

desenvolver uma carta de controle apenas diária e também outra para um problema 

relacionado a qualidade e performance maior, a carta de “mal-cheias”.

Quando existe uma anomalia no enchimento, garrafas incompletas são 

expulsas a cada volta do equipamento e esse líquido é perdido, o que impacta em 

diversas metas. Além de que, o tempo de atuação para a troca ou reparo da válvula 

de enchimento que apresenta o problema é sempre muito alto.

Logo, desenvolver esta carta para a tratativa desse problema de forma rápida, 

fez todo o sentido no processo (figura 7).

Figura 8. Controle De Garrafas Mal Cheias

(fonte: o autor, 2020)

Após o desvio observado, também é buscado a origem do problema com a 

ajuda do 5 porquês.

Operadores e técnicos podem atuar juntos ou de forma individual para a 

execução da ferramenta. Lembrando que quanto mais pessoas participarem, o nível 

de detalhe, melhora.



Figura 9. Exemplo de 5 porquês realizado pela operação da máquina Enchedora De Garrafas
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(Fonte: o autor, 2020)

O caso se repete para a Lavadora de Garrafas. Porém, como neste caso, 

permanece somente com o acompanhamento do rendimento próprio, assim como as 

Rotuladoras.

Não se torna viável criar outra carta de controle como na Enchedora devido a 

suas paradas serem curtas e variarem bastante.
Figura 10. Carta de Controle Lavadora De Garrafas

(fonte: o autor, 2020)
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Da mesma forma, o 5 porquês foi executado:

Figura 11. Exemplo de 5 porquês realizado pela operação da Lavadora De Garrafas

(fonte: o autor, 2020)

Seguindo essas sequências de cada problema a operação indo buscar a 

causa raiz através da ferramenta, a coordenação abre as descrições e levantamentos 

dado pela operação e supervisores e, junto com o time de manutenção, gerência e 

planejamento durante a reunião diária de produtividade, levantam ações pertinentes 

a cada caso.

Durante as discussões, é detalhado o nível de complexidade de cada quebra 

ou parada e também é visto a necessidade de uma possível compra de material, 

número de pessoas que serão necessárias se envolver, ajuda externa, tempo 

necessário e afins.

Em todas as reuniões, os responsáveis ou representantes que descreveram 

o problema na ferramenta 5 porquês também participam do levantamento das ações 

e se tornam responsáveis pelo desdobramento em campo. Isso gera o “sentimento de 

dono” e eleva o grau de importância dado aos problemas.
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4 Resultados Alcançados

Apesar da ferramenta 5 porquês já ser utilizada na busca da melhor resolução 

de problemas na linha de produção, foi observado que a qualidade da análise estava 

inferior ao que é aceitavel para que haja qualidade na investigação. Portanto, o uso 

diário e a inclusão na rotina da operação irá propiciar a melhora gradual do poder de 

diagnóstico de cada um.

Já em relação a implementação das cartas de controle nas máquinas, após a 

ação, houve uma melhora significativa nos níveis de rendimento e e eficiência dos 

equipamentos, retirando por exemplo as Enchedoras dos três piores níveis e 

avançando positivamente os demais, como mostra o úlimo relatório GePack a seguir.

Figura 12. Relatório de Performance Mensal - Fevereiro

LEF Eficiência de Linha 90,32% Qualidade 9,77% 1,33
OEE Eficiência Total dos Equipami 78,32% Suprimentos 0,00
GLY Produtividade Us1 40,59% Utilidades 0,00
OAE Eficiência G lobal 40,54% Horas de Eficiência de Linha 156,32

RUPy Produtividade Pós Setups 88,65% Operacional 8,85% 23,11
RUPe Eficiência Pós Setups 96,94% Automação 0,00

Elétrica 0,00
Produção Bruta (vas) 649.321 Instrumentação 0,00

Produção Liquida (vas) 634.447 Mecânica 0,00

Produção Líquida (hl) 49.965,00 Perda Por Velocidade -4,07% -0,43
Horas de Produção Bruta 142,20

Ineficiência das Células Perdas por Qualidade 1,19% 0,99
Tempo INEF

Célula 03 0,43 3,59% Horas de Produção Líquida 140,11
Célula 01 0,31 3,27%

Célula 02 0,24 1,25%

I I
Descrição

Tempo Ocorr IND

Tipo Tipo
rempo Tota Ocorr IND Total

Descrição
j jm p o Ocorr 

S .  4 ?
INEF

11,21%

Chapatex 0,54 16 532,79% Logística Logística 1,49 55 ( Célula 03 PG-05010-ROTULADORAS 0,12 S  2 3,25%
Garrafa Long Neck 0,44 23 335,44% Logística Processo 0,00 r  0 0,00% N t e lu la  01 PG-05010-PALETIZADORA 03 0,11 ■X 5 0,07%

Palete

Folha Separadora 

Garrafa Retornáve

0,51

0,11
0,12

16
7

3

349,21%

605,20%
58,85%

Logística

Qualidade
Qualidade

Qualidade

Suprimenti
U tilidades

0,61 

: 0,00 
0,00
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0
0

856,00%

0,00%
0,00%

0,09
0,18

1,98%

1,11%
0,11%1 Célula 01 PG-05010-TRANSPORTE DPL-LGF 6

Palete 0,38 5 312,70% Qualidade Célula 02 PG-05010-ARROLHADOR 01 
Célula 02 PG-05010-ENCHEDQRA 01

0,01
0,10

2
4

0,01%
0,95%

(fonte: o autor, 2020)

As ações colaboram para que o time entenda a importância de uma gestão 

pensada e mais analítica no que diz respeito sobre a obtenção de resultados.

Durante as reuniões de produtividade diárias, a participação de todos trouxe 

ideias novas de melhorias, maneiras diferentes de atuação em oportunidades de 

manutenção, comunicação mais acertiva entre o time e liderança, maior preocupação 

com paradas de máquinas curtas (porém relevantes) e interesse nos resultados 

futuros da área e da cervejaria.

Ainda falta amadurecimento e entendimento da importância dessas ações em 

algumas pessoas do time que possuem certa resistência e dificuldade em se adaptar 

a melhorias que afetem sua rotina, mas nada que seja intratável.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista tudo o que foi realizado, mesmo aparentando ser ideias 

simples, é sabido que o que falta é puramente a ação ser realizada para o resultado 

começar a vir. Seja a implementação de ferramentas de controle que levam uma 

melhor gestão de indicadores e resultados ou decisões mais robustas que mexem 

com a estrutura inteira da organização, é de grande importância o trabalho e o 

entendimento de todos, desde a base, de forma que as decisões resistam a 

contratempos, ora possa ser conhecimento, treinamento, recursos ou afins.

Na cervejaria, não foi somente retirado melhores resultados, mas também 

ligamos com o desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Habilidades de análise e discussão em níveis estratégicos foram adquiridos 

por todos os funcionários que “abraçaram” a ideia. Isso aumenta o nível profissional 

interno da cervejaria e trás para perto a busca da excelência operacional.

A gestão estratégica se tornou fundamental para organizar boas ferramentas, 

ideias e pessoas na melhor aplicabilidade possível dentro de qualquer contexto. Para 

tanto, a execução fiel e detalhada das ações lançadas são igualmente relevantes ao 

suporte que será dado após tais intervenções estarem em andamento. Muitas vezes, 

a resistência a fuga da rotina tradicional e a padrões nem mesmo entendidos ou 

conhecidos por todos, guiam as ações de líderes para um caminho mais complexo do 

que o necessário.

Foi visto aqui que a simplicidade e a real execução das atividades são 

suficientes para alcançar resultados superiores caso o trabalho permaneça sendo feito 

dia após dia, sempre unindo todos da equipe. Isso gera um ambiente promissor, 

agradável, ambicioso e mais dedicado ao alcance de metas, soluções e respostas.
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