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RESUMO 

 
 
No universo competitivo das empresas, não há mais espaço para competições internas ou externas, 
a ordem do momento é estar em constante sintonia com o mercado e agregar o melhor das demais 
organizações, sejam elas concorrentes ou pertencentes ao mesmo grupo. Para isso é de suma 
importância que os setores da empresa atuem de forma coesa, fazendo da interação dos setores de 
produção e qualidade seu diferencial competitivo. Este trabalho apresenta o embasamento estrutural 
de uma logística interna eficiente, onde todos na empresa são responsáveis pelo bom andamento do 
negócio. Planejar estrategicamente as ações de produção e qualidade deve ser uma tarefa em 
conjunto que dispensa grandes comentários. Deste modo faz-se necessário analisar cada ponto da 
empresa de forma menos complexa considerando suas principais características de gestão, 
estruturais, comportamentais e contextuais. O objetivo deste trabalho foi analisar as alternativas para 
que a organização diminuísse seus custos e aumentasse a sua produção obtendo sucesso nesse 
processo de interação departamental, onde a técnica apresentada alcançou bons resultados. 
 

Palavras-chave: organizações, logística, estrategicamente, gestão.  
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ABSTRACT 

 
 
In the competitive business world, there is no more space for internal or external competition. The 
modern idea is to be in constant harmony with the market as well as to aggregate the best of the other 
organizations, which may even be competitors or belong to the same group. In order to achieve that, it 
is really important for each area of the company to work in cohesive way. The interaction of the areas 
of production and quality is what makes a competitive difference. This research shows the whole 
structural base of the organization and the way that it has developed in time, creating different 
characteristics in the understanding of how a modern organizations works. Thus, all the staff is 
responsible for the success of the business. Planning the actions of production and quality strategicall 
must be a collective task. In this way it is necessary to analyze each area of the company in a less 
complex form taking into consideration its main management, structural, behavioral and contextual 
characteristics. The goal of this work was to analyze the alternatives which would help the 
organization to be successful in this process of departmental interaction. The technique used was 
successful, which consequently allowed the company to improve its results. 
 
 
Keywords:  Organizations, logistics, strategically, management. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES E TABELAS 

 

 

Figura 1: Organograma da empresa no início e após o crescimento ................... 17 

Figura 2: Estrutura dos trilhos ............................................................................... 38 

Figura 3:  Parte da estrutura da linha, saída da esquadrejadeira .......................... 39 

Figura 4: Estrutura de movimentação interna antes das adequações. ................. 41 

Figura 5: Estrutura de movimentação  interna depois das adequações ............... 42 

Figura 6: Vista parcial aérea da empresa em 2010. ............................................. 52 

Figura 7: Vista parcial aérea da empresa em 2000. ............................................. 52 

Figura 8: Imagem interna do sistema de trilhos em funcionamento ...................... 53 

Figura 9: Sistema de transfer (transferido de materiais de um trilho para outro). . 53 

Figura 10: Sistema de transfer na saída da esquadrejadeira ............................... 54 

Figura 11: Estoque de matéria prima enfatizando o controle de estoque por   

etiquetas ................................................................................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 8

 

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS 

 

 

Gráfico 1: Estudo de tempos da estrutura industrial sem adequações ................. 43 

Gráfico 2: Estudo de tempos da estrutura industrial com adequações ................. 44 

Gráfico 3: Comparativo dos tempos de empilhadeira. .......................................... 45 

Gráfico 4: Demonstrativo de despesas de empilhadeira ...................................... 46 

Gráfico 5: Comparativo de custo anual e custo mensal – anterior e atual ............ 47 

 

 

Tabela 1: Comparativo de Vantagens das Organizações ..................................... 18 

Tabela 2: Estudo de tempos da estrutura industrial sem adequações .................. 43 

Tabela 3: Estudo de tempos da estrutura industrial com adequações .................. 44 

Tabela 4: Demonstrativo de despesas de empilhadeira........................................ 45 

Tabela 5: Demonstrativo de custos diários antes das adaptações ....................... 46 

Tabela 6: Demonstrativo de custos diários depois das adaptações ...................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 11 

1.1 JUSTIFICATIVA ............................................................................................. 11 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo geral ............................................................................................... 12 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................ 12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 ORGANIZAÇÕES. ........................................................................................... 13 

2.1.1 Origens e evolução ....................................................................................... 13 

2.1.1.1 Crescimento organizacional. ...................................................................... 17 

2.1.2.1 Ambiente interno. ....................................................................................... 19 

2.1.2.2 Ambiente externo. ...................................................................................... 20 

2.1.2.3 Cultura organizacional. .............................................................................. 23 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO .................................. 24 

2.2.1 Princípios do planejamento ........................................................................... 25 

2.2.2 Partes do planejamento ................................................................................ 26 

2.2.3 Tipos de planejamento .................................................................................. 27 

2.3 LAYOUT .......................................................................................................... 28 

2.3.1 Tipos de layout ............................................................................................. 30 

2.4 PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO ........................................ 32 

2.4.1 Objetivos da programação e controle da produção ...................................... 33 

2.4.2 Estoques: conceitos ...................................................................................... 33 

2.5 A QUALIDADE ................................................................................................. 34 

2.5.1 Ferramentas para o controle de qualidade ................................................... 36 

2.5.2 Análise de processo, métodos e ferramentas ............................................... 37 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 MATERIAIS ..................................................................................................... 38 

3.2 MÉTODOS ....................................................................................................... 39 

3.2.1 Características do local do estudo ................................................................ 39 

3.2.2 Análise dos resultados .................................................................................. 40 

CONCLUSÃO  ........................................................................................................ 48 

 



 10

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 11

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O assunto Planejamento Estratégico da produção abordado neste trabalho é 

voltado à maximização da linha de produção de uma empresa de painéis 

(compensado). O crescente dinamismo e a competitividade encontrados no 

ambiente vêm gerando novas formas de organização e interação entre os diversos 

agentes econômicos e sociais, levando em consideração as teorias existentes do 

processo produtivo na linha de montagem; determinando o planejamento estratégico 

como âncora para fomentar a otimização do processo. 

A identificação deste método de produção determinará novos horizontes para 

empresas que desejam tornarem-se competitivas no atual cenário econômico, onde 

a abrangência do assunto planejamento estratégico é o alicerce para a 

sobrevivência das mesmas. 

 O combate ao desperdício e o aproveitamento máximo da matéria-prima com 

ênfase a busca da qualidade, almeja amenizar as dificuldades enfrentadas pelos 

empresários diante á uma economia em frequente inércia de bons resultados.  

 Planejar estrategicamente implica em tomar decisões imediatas com foco a 

resultados futuros.   

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

A atualização das empresas quanto às necessidades e formas de administrar 

não é mais uma opção e sim uma necessidade. As mudanças no mundo dos 

negócios, juntamente com as incertezas econômicas características do mercado 

exportador, formam um ambiente propicio a criação de novas técnicas de produção 

e formas de aproveitamento da matéria-prima.  

A utilização da mão de obra na linha de produção, sede lugar a mecanização 

das empresas, fomentando o planejamento estratégico da produção, na incessante 

busca pela redução de desperdícios.  
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No entanto inúmeras empresas não conseguem determinar, quais as ações 

corretas a serem executadas, levando-as a criar inconscientemente um caminho 

difícil de trilhar. 

Segundo Oliveira (1999, p. 61), a teoria aparece como base de sustentação 

no processo decisório. E nesta atual conjuntura de constantes mudanças nos 

ambientes organizacionais, a teoria ganha importância extra sobre a prática. 

Diante desse contexto, justifica-se esta pesquisa, cuja origem está na 

seguinte problemática: “É possível criar um ambiente de trabalho que possibilite à 

empresa alcançar seus objetivos e, ao mesmo tempo interagir de forma homogênea 

entre os setores de qualidade e produção, nas empresas de commodities?”.  

 

  

1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Demonstrar que, diante do atual cenário econômico mundial, as empresas 

que buscam determinar qual é o tipo de sua organização, devem fomentar cada vez 

mais a qualidade total na produção, através da aquisição de matéria-prima com 

qualidade, visando reduzir o índice de desperdício na confecção do produto e a 

redução de custos de transportes internos e estoques.  

 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

 

1. Demonstrar a melhor forma de otimização dos espaços da empresa, por meio 

da melhoria do layout industrial; 

2. Elaborar um comparativo com a redução de custos com empilhadeira e 

funcionários, diante da nova proposta de logística industrial; 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 ORGANIZAÇÕES 

 

 

As organizações podem ser entendidas como entidades complexas de se 

definir. Segundo Maximiano (2000, p. 86), é mais fácil mostrar as organizações do 

que tentar defini-las. Pois tudo o que nos cerca é de alguma forma caracterizado por 

ser ou fazer parte de uma organização.  

Talvez a melhor definição para Organização seja ainda, segundo Montana 

(2005 p. 170): “A entidade que possibilita que o trabalho em grupo ou em equipe 

seja mais eficaz do que o trabalho individual na consecução de objetivos”.  

  

 

2.1.1 Origens e evolução 

 

 

A história é marcada por acontecimentos que modificaram as organizações. 

No entanto pode-se definir como marco inicial deste estudo a Revolução Industrial 

que inicia seu longo processo de evolução a partir do final do século XVIII. Cabe 

salientar que nos anos de 1700 surgiram diversas obras que já pregavam o 

treinamento e a formação do trabalhador, antecipando Taylor em quase um século e 

meio, entre estas idéias aparecia a de que o trabalhador deve ser treinado de acordo 

com suas habilidades. 

 No entanto, o grande salto das “organizações” começou, a partir do século 

XX, com o surgimento dos pioneiros na teoria da administração conhecidos como 

fundadores da Escola Clássica, assim chamados por suas idéias inovadoras que em 

muitos pontos se assemelhavam. 

 Segundo Motta (2003), de modo bastante genérico, as ideias desses 

pioneiros podem ser resumidas na afirmação de que alguém será um bom 

administrador à medida que planejar cuidadosamente todos os seus, passos, 
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organizar e coordenar as atividades de seus subordinados e comandar e controlar o 

seu desempenho.  

 No tratamento dado à questão da produtividade do trabalho destaca-se 

especialmente Taylor. Para melhor entender o conceito de Taylor é necessário 

conhecer um pouco de sua vida: Frederick Taylor era um técnico e sua primeira 

atividade profissional foi a de mestre em uma fábrica.  

Em 1884, tornou-se mecânico chefe da Midvale Steel e passou a conduzir 

experiências destinadas a aumentar a produtividade do trabalho. No ano de 1903, 

Taylor publicou o livro intitulado Administração de Oficinas e, três anos mais tarde 

tornou-se um profissional de destaque como presidente da Associação Americana 

de Engenheiros.  

Em 1911, publicou o seu livro mais importante, intitulado Princípios de 

Administração Cientifica. É uma obra caracterizada pelo pensamento indutivo em 

consonância com o tipo de experiência do autor. Taylor teve seu foco voltado para a 

racionalização dos métodos de trabalho, alavancando estudos de tempos e 

movimentos, nos quais, segundo Motta (2003), tenta identificar o “homem de 

primeira classe” que deve servir de base para estes estudos.  

Uma vez descoberto os tempos e movimentos padrões, caberia aos operários 

apenas executar sem discussão. Para garantir que os padrões fossem atingidos, 

Taylor sugere a seleção, o treinamento e o controle dos trabalhadores. O primeiro 

consistiu na descoberta do “homem de primeira classe”. O segundo seria bastante 

simples, na medida em que o trabalho estaria totalmente padronizado. O terceiro diz 

respeito à supervisão cerrada, de modo a garantir a realização do trabalho de 

acordo com a única maneira certa. Pode-se considerar desse modo, que Taylor é o 

primeiro teórico da administração. De uma forma ou de outra, toda a teoria das 

organizações fundamenta-se em seu trabalho ou dialoga com suas idéias.  

 Em meados de 1916, um engenheiro e administrador de cúpula francês 

chamado Henry Fayol, publicou o livro intitulado Administração Geral e Industrial, 

que, sob todos os aspectos, complementa o trabalho desenvolvido por Taylor. 

Justamente Fayol é o primeiro a classificar as funções do administrador: planejar, 

organizar, coordenar, comandar e controlar. Dessas funções deduz os princípios da 

administração. Segundo Motta (2003), Taylor e Fayol inspiraram à primeira fase da 

produção cultural brasileira no campo da administração pública e de empresas.  
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No entanto as organizações teriam ainda um grande salto interpretativo com o 

surgimento das idéias de burocracia com Max Weber em meados de 1900, porém 

segundo Maximiano (2000, p. 88) Weber faleceu em 1920, após ter contraído a gripe 

que grassou na Europa nessa época, matando mais gente do que a guerra. Ele 

desapareceu no ápice de suas capacidades intelectuais, deixando a grande obra 

incompleta. Porém, o estudioso nunca produziu uma obra completa e mesmo 

Economia e Sociedade, seu livro mais famoso, foi feito a partir de fragmentos. A 

dominação, segundo Weber, começa com a discussão dos processos interligados 

entre autoridade e obediência.  

 Segundo Maximiano (2000, p. 92), para Weber, a sociedade e as 

organizações modernas são sistemas de normas impessoais que regem o 

comportamento das pessoas. Essa ideia básica estimulou a imaginação de muitos 

cientistas, que se propuseram a explicar as organizações e o comportamento das 

pessoas.  

 Constatou-se assim que, diversos seguidores definiram as organizações a 

partir das afirmações de Weber, que fez de sua análise de burocracia um marco 

para o aprendizado futuro. A escola humanista, por exemplo, enxerga as 

organizações como sistemas sociais, nos quais o que mais importa é o 

comportamento humano. Outros ainda afirmam que o tipo exposto por Weber é o 

ideal. No entanto, as organizações reais são tão complexas e cheias de 

imperfeições, que o tipo ideal se torna insuficiente para retratar todas as 

organizações.  

Segundo Mintzberg (1998), na organização empresarial, a cúpula estratégica 

é a parte mais importante. Em uma empresa industrial, essa parte é representada 

pelo presidente ou executivo principal e seus auxiliares diretos. É o tipo mais simples 

de organização, fortemente centralizada na figura do executivo principal.  

A equipe de especialistas funcionais (finanças, marketing) é mínima, assim 

como a hierarquia. Já na organização máquina, similar ao ideal de Weber, a parte 

mais importante é a tecnoestrutura, que compreende os especialistas e dirigentes de 

áreas como, planejamento, finanças, treinamento, pesquisa operacional ou 

programação da produção.  

Desse modo, as organizações estão sendo estudadas e explicadas de 

diversas formas, embora o grande salto para a interpretação das organizações 
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modernas tenha ocorrido com as abordagens prescritivas neoclássicas, em que 

Motta (2003, p. 47) propõe um modelo de enxugamento da burocracia, pressupondo 

que a burocracia é o modelo mais eficaz, mas que precisa passar por uma 

flexibilização mediante alguns ajustes.  

São instrumentos de administração mais que teorias e, frequentemente, são 

chamadas de neotayloristas ou neoclássicas, uma vez que retomam e atualizam 

alguns dos pressupostos tayloristas, fornecendo soluções que levam a formação de 

um sistema homogêneo e racional, mais fácil de ser controlado por procedimentos 

burocráticos tradicionais.  

Os programas de Qualidade Total, que definem valores como flexibilização, 

divisão da organização em processos, integração horizontal, eliminação de níveis 

hierárquicos, padronização e transparências organizacionais, reengenharia e 

redução são exemplos desses instrumentos. 

Com esses instrumentos conclui-se que a capacidade de planejar confunde-

se com a capacidade de pensar. Assimila-se socialmente a noção de que sabe 

pensar aquele que sabe adequar os meios a um fim único. Paulatinamente se torna 

hegemônica a razão instrumental, que se expressa na universalização do cálculo.  

A razão instrumental segundo Motta (2003, p. 101), em seu livro Teoria das 

Organizações Evolução e Critica, pressupõe a desvalorização do pensamento ético 

e da ação efetiva. A ciência substitui o pensamento não utilitário. Essa ciência está 

primordialmente colocada a serviço da produção.  

É essa lógica que pressupõe a noção de sistema e a idéia de quantificação, 

isto é, do sistema pensando como modelo matemático. Com efeito, na sociedade 

controlada, a multidimensionalidade não tem lugar; a diferença torna-se sinônimo de 

ameaça ao poder.  

As técnicas modernas de administração e divisão do trabalho tornaram, 

inquestionavelmente, mais produtiva a vida econômica. Todavia, essas técnicas 

produziram, ao mesmo tempo, uma forma de se pensar e de se comportar 

absolutamente destrutiva e opressiva.  

A noção de que as organizações são mutáveis se evidência cada vez mais na 

atualidade, segundo Maximiano (2000, p. 119), Peter Senge defende a ideia de que 

as organizações, para obterem sucesso, devem aprender a lidar com a mudança 

contínua.  
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Proprietário 

Funcionários 

Proprietário 

Administração Marketing 

Funcionários Funcionários 

Devem tornar-se organizações que aprendem (learning organizations). Senge 

reconhece que as organizações têm certas características que as incapacita para a 

aprendizagem. Porém, em sua analogia apresenta também disciplinas que servem 

para combater as dificuldades que se apresentam às empresas e as impedem de 

aprender. 

  

 

2.1.1.1 Crescimento organizacional. 

 

 

O crescimento organizacional faz referências ao desenvolvimento da 

organização em sua trajetória. Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000), a estrutura 

organizacional refere-se aos modos pelos quais as tarefas e responsabilidades são 

alocadas aos indivíduos e também à maneira como os indivíduos são agrupados em 

escritórios, departamentos e divisões. A esta estrutura chama-se organograma. 

Normalmente as empresas iniciam suas atividades de forma modesta, tendo 

como característica principal o proprietário e seus funcionários. No entanto, com o 

passar do tempo é notória a ampliação desse organograma. Segundo os autores 

citados, o proprietário que antes estava com a “mão na massa” e envolvido em todos 

os processos do negócio, vê agora que seu papel está ficando cada vez mais 

administrativo e menos operacional. À medida que novos funcionários são 

recrutados, a cada um atribui-se uma função especializada. 

  

 

  Início                     Com o Crescimento 

   

 

 

 

 

 

   Figura 1:  Organograma da empresa no início e após o crescimento. 
   Fonte:   WRIGHT, KROLL E PARNELL, 2000, p. 290. 
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No entanto, o crescimento das empresas pode ser identificado de duas 

formas, sendo elas o crescimento vertical e horizontal. Estas, em sua essência, 

trazem particularidades bem distintas.  

Assim, constatou-se que o crescimento vertical pode ser percebido pelo 

aumento da cadeia hierárquica no comando. Representada pela linha de comando 

entre administração e gerência, e gerência e funcionários, demonstrando que a 

autoridade emana dos níveis mais altos para os mais baixos dentro das 

organizações.  

Para exemplificar melhor este crescimento observa-se na tabela 1, que as 

organizações podem ser altas com vários níveis e pequena amplitude de controle. 

Já as organizações achatadas têm poucos níveis hierárquicos com maior amplitude 

de controles. Wright, Kroll e Parnell (2000), afirma que muitas organizações ficam 

em algum ponto entre eles.  

Portanto, observou-se que as organizações podem ser relativamente “altas” e 

relativamente “achatadas” conforme demonstra a tabela a seguir: 

 

Organização Alta Organização Achatada 

Vantagens Vantagens 

Melhor comunicação dos objetivos 

gerais e específicos. 

Custos menores. 

Melhor gerenciamento entre as funções, 

obtenção de resultados mais rápidos nos 

objetivos gerais e específicos da 

empresa. 

O processo decisório é descentralizado. 

Planejamento e execução fáceis. Maior liberdade na tomada de decisões. 

Orientação centralizada. Ambiente dinâmico. 

Ambiente estável e previsível.  

Tabela 1:  Comparativo de Vantagens das Organizações. 
Fonte:  WRIGHT, KROLL E PARNELL, 2000, p. 295. 

 

O crescimento horizontal refere-se à segmentação da organização em 

departamentos ou divisões. A primeira estrutura formal geralmente adotada por uma 

empresa em crescimento é a estrutura funcional, um tipo organizacional que forma 
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departamentos ao longo de linhas funcionais – produção, marketing, finanças, P& D, 

pessoal e assim por diante.  

Como ponto forte dessa estrutura destaca-se as funções que a organização 

deve realizar o que resulta em várias vantagens: facilitar os processos de 

planejamento, organização, motivação, controle, e finalmente tornar eficiente o 

treinamento e desenvolvimento dos funcionários.  

Como ponto fraco da estrutura conclui-se que, conforme Wright, Kroll e 

Parnell (2000, p. 295-296), é de difícil atribuição de responsabilidade por perdas ou 

lucros, cria uma perspectiva restrita da organização entre seus membros e inibe a 

comunicação entre as áreas funcionais e a coordenação de suas diferentes 

atividades. Quando uma organização começa a expandir suas linhas de produto e 

forma significativa ou cresce geograficamente, a estrutura funcional passa a perder 

sua utilidade estratégica. 

 

 

2.1.2.1 Ambiente interno 

 

 

O ambiente interno é onde a empresa tem condições de atuar para buscar 

melhorias ou se beneficiar de suas estruturas. Segundo Oliveira (2001, p. 83), 

naturalmente, os pontos fracos representam aspectos controláveis e, caso o 

executivo não saiba, de momento, como resolver o problema, deverá direcionar 

todos os esforços para identificar a solução. 

Enquanto que, pontos fortes são todos os aspectos positivos da empresa que 

fazem com que esta tenha um diferencial quanto às demais do mesmo segmento. 

Cabe ao administrador saber utilizar da forma mais adequada, enfatizando e 

elevando cada vez mais o grau de grandeza deste bem. 

Constatou-se diante deste estudo que os pontos fortes e fracos de uma 

empresa constituem seus recursos. Fazem parte dos recursos humanos 

(experiências, capacidades, conhecimento, habilidades e julgamento de todos os 

funcionários da empresa). Recursos organizacionais (sistemas e processos da 

empresa, inclusive suas estratégias, estrutura, cultura, administração de 

compras/materiais, produção/operações, base financeira, pesquisa e 

desenvolvimento, marketing, sistemas de informação e sistemas de controle). Dos 
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recursos físicos (instalações e equipamentos, localização geográfica, acesso a 

matéria-prima, rede de distribuição e tecnologia).  

Em contexto de excelência, todos os três tipos de recursos trabalham juntos 

para oferecer à empresa uma vantagem competitiva sustentada, o que se refere às 

estratégias valiosas que não podem ser plenamente copiadas pelos concorrentes da 

empresa, resultando assim em altos retornos financeiros durante um longo período 

de tempo. 

É possível afirmar que a avaliação dos recursos organizacionais depende 

basicamente em saber, se os recursos estão adequadamente alinhados com as 

estratégias da empresa e se eles são suficientes para a implementação dessas 

estratégias. 

De acordo com uma teoria resource-based (teoria baseada em recursos), o 

que deve ser enfatizado é a combinação única de recursos humanos, 

organizacionais e físicos de uma empresa. Sendo assim, Wright, Kroll e Parnell 

(2000, p. 92), considera que, à medida que cada empresa adquire recursos 

adicionais, sinergias singulares ocorrem entre os novos recursos e os já existentes.  

 

 

2.1.2.2 Ambiente externo 

 

 

A globalização apresenta-se como válvula propulsora das principais 

mudanças do século XXI, o que faz do planejamento estratégico um poderoso aliado 

no mercado competitivo.  

Segundo Bateman (1998), todas as organizações operam em um macro 

ambiente, que é definido pelos elementos mais gerais no ambiente externo que pode 

potencialmente influenciar decisões estratégicas.  

Embora uma equipe de altos executivos possa ter forças internas e idéias 

únicas sobre seus objetivos, ainda assim, ela deve considerar os fatores externos 

antes de agir. 

Para Oliveira (1999, p. 85), a análise externa tem por finalidade estudar a 

relação existente entre a empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e 

ameaças, bem como a sua atual posição produto-mercado e, prospectiva, quanto à 

posição produto-mercado desejado no futuro. 
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A análise ambiental do negócio é extremamente essencial para obtenção de 

sucesso em qualquer atividade. E, sob essa ótica, a produção de painéis 

(compensado) exige uma especial atenção aos requisitos ambientais e às normas 

vigentes de cada país, pois além da preocupação na fase da produção é 

imprescindível a consciência que envolve o conhecimento sobre as normas 

ambientais vigentes de cada cliente exportador. Deve-se ainda considerar as 

condições macroeconômicas e os fatores tecnológicos da concorrência.  

O estudo do ambiente externo exige que sejam detalhados, de forma 

adequada, todos os fatores nele incutidos. No texto a seguir apresenta-se como 

cada fator está diretamente envolvido nas instituições que foram objeto de pesquisa 

para este trabalho: 

 

a) Fator ambiental: observou-se que os diversos fatores que influenciam a 

empresa, são principalmente os que fazem menção às normas ambientais 

vigentes no País. Levando em consideração os processos utilizados na empresa 

para confecção do produto e os prejuízos que este possa causar ao ecossistema 

e à população em geral. Entretanto, o executivo não terá muita facilidade para 

efetuar a análise ambiental. Entre as dificuldades mais comuns, podemos 

destacar a apresentação de Schein (1969) citada na obra de Oliveira (1999 p. 

118-119): “É quase sempre muito difícil” estabelecer fronteiras adequadas em 

qualquer empresa e determinar razoavelmente o seu tamanho, uma vez que 

muitas empresas possuem filiais, agências externas, depósitos descentralizados, 

meios de transporte próprios, departamentos de pesquisa, clientes, 

representantes autônomos, entre outros. Isso gera a dúvida crucial: quando ela 

deixa de ser empresa e passa a ser parte da sociedade; 

 

b) Fator tecnológico: a tecnologia em sua constante evolução, envolve mais do 

que equipamentos. Em sua essência, o grande segredo é unir tecnologias de 

controle de produção com eficiência e eficácia de interpretação de dados a 

equipamentos adequados para facilitar e maximizar a produção. Contudo, a 

pesquisa nas empresas em estudo demonstrou que o fator tecnológico é 

defasado, pois, parte de seus equipamentos apresentam-se obsoletos para o 

mercado, o que diante do cenário atual dificulta a competitividade produtiva a 

baixo custo, ou seja, é necessária muita mão de obra em movimentação, 
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manutenção e constantes paradas. É importante ressaltar que todas as 

empresas têm acesso a Internet e demais veículos de comunicação o que pode 

ser considerado como atualização tecnológica. Segundo Martins e Laugeni 

(2007, p. 387) a sociedade vive a era da tecnologia da informação, essa infoera 

exige mudanças no modo de gestão das empresas, que passam a utilizar-se, de 

maneira intensa, de computadores para o processamento de dados, redes de 

comunicação e automação de processos produtivos com o objetivo de gerar 

informações para suas operações; 

 

c) Fator econômico: O fator econômico apresenta-se como grande auxiliar no 

crescimento da empresa. É onde estão envolvidos os incentivos fiscais, os 

fatores legais que envolvem todo o negócio. O crescimento deste fator dentro da 

organização traduz a solidez da empresa, bem como fomenta o crescimento dos 

colaboradores da instituição, visando deste modo atingir não somente os 

interesses econômicos da direção da empresa, mas proporcionar o crescimento 

aos que estão ao seu redor. Além dos fatos acima citados torna-se importante 

salientar que, segundo Parnell (2000) citado por Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 

52), para o fator econômico será considerado o impacto do aumento ou 

diminuição do produto interno bruto (PIB), bem como a elevação e queda das 

taxas de juros, da inflação e a cotação do dólar. Essas mudanças representam 

tanto oportunidades como ameaças para os administradores; 

 

d) Fator Político-Legal: este fator esclarece como o resultado das eleições, 

sentenças judiciais ou alterações na legislação, podem causar impacto na 

organização. O sistema político-legal de uma nação, conforme Parnell (2000) 

citado por Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 49) influencia muito suas operações 

comerciais e o padrão de vida de seus cidadãos. Historicamente, padrões de 

vida mais altos têm sido associados às nações cujos sistemas econômicos 

favorecem a realização dos negócios. Assim, qualquer alteração que haja no 

meio político capaz de atingir a empresa certamente estará afetando seus 

profissionais e a sociedade em geral.  

 

e) Fator demográfico: o fator demográfico faz com que seja analisada a mão de 

obra local visando traçar as perspectivas de crescimento da empresa. Conclui-se 
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que, deve-se levar em consideração, neste fator, a densidade da população, sua 

mobilidade, taxa de crescimento, composição e distribuição bem como o 

processo migratório. 

 

A estrutura horizontal, segundo Wright, Kroll e Parnell, (2000) foi desenvolvida 

em resposta ao aumento de burocracia associada ao crescimento das empresas. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, a reestruturação organizacional envolveu a 

formação de uma estrutura mais horizontal por meio da redução. Este se refere à 

eliminação de um ou mais níveis hierárquicos, acompanhado por uma transferência 

dos processos decisórios para os níveis inferiores da organização. 

Para determinar se a estrutura da organização é adequada para a 

implementação de sua estratégia no nível empresarial, um administrador deve 

analisar a compatibilidade da estrutura com as características da empresa como o 

perfil empresarial, estratégia empresarial, estratégia no nível da unidade de negócio, 

necessidade de coordenação, número de níveis hierárquicos, grau de 

descentralização e agrupamento de atividades.     

Mediante as explicitações, compreende-se que as empresas pesquisadas 

estão inclusas no modelo de estrutura horizontal, no qual percebe-se melhor 

funcionalidade da tomada de decisão. 

 

 

2.1.2.3 Cultura organizacional. 

 

 

A era da informação posicionou o conhecimento como o recurso 

organizacional mais importante da organização. Com isso pode ser observada a 

crescente importância do capital intelectual como patrimônio organizacional. Isso 

significa que as empresas não valem apenas por seu patrimônio físico e tecnológico, 

mas pelo valor que seus funcionários e parceiros são capazes de agregar ao 

negócio.  

O capital intelectual, de acordo com Chiavenato (1999), representa um ativo 

intangível que a contabilidade moderna tem dificuldade de manipular por meio de 

seus procedimentos tradicionais. São as pessoas que pensam, interpretam, 

raciocinam, tomam decisões e agem dentro das organizações. Mais do que isso, são 
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elas que criam novos produtos e serviços, vislumbram a concorrência, tocam os 

processos e atendem às necessidades dos clientes. 

Desse modo, a cultura organizacional é reconhecidamente parte importante 

da organização. A cultura organizacional se refere aos valores e padrões, crenças e 

comportamento que são aceitos e praticados pelos membros de uma determinada 

organização.  

Para muitas organizações, de acordo com Wright, Kroll e Parnell (2000), a 

primeira e principal influência sobre sua cultura é o fundador. Suas suposições sobre 

o sucesso formam o alicerce da cultura da empresa.  

No entanto, salienta-se que a cultura organizacional pode ser modificada à 

medida que o tempo passa. A este processo denomina-se influência de um líder 

transformacional.  

Para melhor entendimento dessa mudança, utiliza-se como exemplo, a 

história sobre a influência de Walt Disney em relação ao entretenimento familiar 

conservador, uma vez que sua influência foi tão grande neste meio que mesmo anos 

após sua morte, os executivos ainda se perguntavam, antes de tomar decisões: “O 

que Walt Disney teria feito?”.  

À medida que a empresa perdeu terreno para seus concorrentes, lançando 

uma linha ultrapassada de filmes para a família, seu recém contratado CEO, Michael 

Eisner, trouxe para a empresa uma nova equipe de administradores que nunca 

tinham se encontrado com Disney. Libertando sua alta administração de elementos 

do passado que se tinham tornando disfuncionais, Eisner produziu os tipos de filmes 

que são populares entre os grandes frequentadores de cinema da atualidade. 

 

 

2.2  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO 

 

 

Na primeira fase da revolução industrial, as empresas evoluíram lenta e 

naturalmente num terreno totalmente inexplorado, sem maiores preocupações com o 

mercado, pois tudo o que produziam encontrava consumidor. A demanda por novos 

serviços e bens era sempre maior do que a oferta destes. Dedicavam-se 

principalmente a criar e desenvolver processos e tecnologias ainda que insipientes e 

experimentais, visando apenas o aumento da produção.  
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No início do século XX, com a evolução e consolidação da estrutura produtiva 

industrial e, consequentemente, a elevação da competitividade do mercado, as 

empresas se viram obrigadas a dar maior atenção à racionalização e 

desenvolvimento do processo produtivo, aumento da produção em escala e a 

redução do custo unitário do produto. O objetivo era a padronização da produção ao 

custo mais baixo, pois o único fator de escolha era o preço do produto. Deste modo 

o planejamento estava embasado somente na melhor forma de produzir. 

Atualmente, o planejamento estratégico das empresas tornou-se, uma 

importante ferramenta nas mesas de discussão dos executivos, seja de grandes 

empresas ou pequenos negócios. A frequente necessidade de fixar diretrizes de 

trabalhos nas diversas áreas da empresa faz com que as estratégias sejam 

utilizadas em todos os setores da empresa. 

Segundo Maximiano (2000) o processo de planejamento pode ser definido 

como a ferramenta que as pessoas e organizações utilizam para administrar suas 

relações com o futuro. Consiste numa aplicação especifica do processo decisório. 

Assim, as decisões capazes de promover influências no futuro constituem-se em 

decisões de planejamento. 

 

 

2.2.1 Princípios do planejamento 

 

 

Para que seja eficiente e eficaz o planejamento das organizações recomenda-

se que alguns princípios fundamentais para o sucesso da organização sejam 

observados.  

Conforme Gandin (1997), a eficiência é a execução perfeita de uma tarefa que 

se realiza; a telefonista é eficiente quando atende todos os chamados e faz, a 

tempo, todas as ligações; o instrutor é eficiente quando atende as necessidades de 

aprendizagem de seus treinados, sendo que a aprendizagem permite expressar uma 

ação. 

O planejamento visa também à eficácia. Isto é, o planejamento deve alcançar 

não só que se façam bem as coisas, mas que se façam as coisas que realmente 

importam fazer. Para Gandin (1997), a eficácia é atingida quando se escolhem, entre 
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muitas ações possíveis, aquelas que, executadas, levam à consecução de um fim 

previamente estabelecido e condizente: 

 

a) O princípio da contribuição: deve visar os maiores objetivos da empresa; 

 

b) O princípio da precedência do planejamento: segundo Oliveira (2001) na 

realidade, é difícil separar e sequênciar as funções administrativas, mas 

pode-se considerar que, de maneira geral o planejamento do que e como vai 

ser feito aparece na ponta do processo. Como consequência, o planejamento 

assume uma situação de maior importância no processo administrativo; 

 

c) O princípio de maior penetração e abrangência, na maioria das vezes, é 

necessário a implantação de treinamento, substituição ou mesmo 

transferências de pessoas entre as funções dentro da empresa, para que os 

objetivos do planejamento sejam totalmente alcançados. A comunicação 

interna bem como a adequação de todos os colaboradores da empresa para 

com a filosofia proposta é fundamental para o sucesso; 

 

d) O princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade: o planejamento deve 

procurar maximizar os resultados e minimizar as deficiências. 

 

Observou-se que as empresas do presente estudo são caracterizadas pelo 

Princípio da Precedência do Planejamento, embora finalize as atividades de planejar 

nesta etapa, o que é incomum, fazendo com que seja criado um semi-circulo 

decisório prejudicial à organização.   

  

 

2.2.2 Partes do planejamento 

 

 

Segundo Oliveira (2001), o planejamento pode ser dividido em cinco partes, 

as quais, por sua vez, se complementam para formar um todo coeso: 
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a) Planejamento dos fins: especificação do estado futuro desejado, ou seja, a 

missão, os propósitos, os objetivos, os objetivos setoriais, os desafios e as 

metas; 

 

b) Planejamento dos meios: proposição de caminhos para a empresa chegar ao 

estado futuro desejado. Por exemplo, pela expansão da capacidade produtiva 

de uma unidade e/ou diversificação de produtos. Aqui se tem a escolha das 

macroestratégias, macropolíticas, estratégias funcionais, políticas, 

procedimentos e práticas; 

 

c) Planejamento organizacional: esquematização dos requisitos organizacionais 

para poder realizar os meios propostos. Aqui se pode ter, por exemplo, a 

estruturação da empresa em unidades estratégicas de negócios; 

 

d) Planejamento de recursos: dimensionamento de recursos humanos e 

materiais, determinação da origem e aplicação de recursos financeiros. Aqui 

se tem o estabelecimento de programas, projetos e planos de ação 

necessários ao alcance do futuro desejado; 

 

e) Planejamento de implantação e controle: corresponde à atividade de planejar 

o gerenciamento de implantação do empreendimento. 

 

 

2.2.3 Tipos de planejamento 

 

 

O planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a 

realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, estruturando o trâmite 

adequado a reavaliar todo o processo a que o planejamento se destina, sendo o 

lado racional da ação. Tratando-se de um processo de deliberação abstrato e 

explícito que escolhe e organiza ações, antecipando os resultados esperados. 

Algumas ações necessitam de planejamento e outras não. Nas atividades 

diárias, os sujeitos estão sempre agindo e antecipando resultados das ações, 

mesmo que não estejam completamente cientes dessa antecipação. É importante 
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que nas organizações o planejamento seja entendido como um processo cíclico e 

prático das determinações do plano, para que possa garantir a continuidade por 

meio da constante realimentação de informações sobre cada situação proposta, 

seus resultados e soluções encontradas.  

Determinando desse modo obtém-se dinamismo, baseado na 

multidisciplinaridade, interatividade, em um processo contínuo da tomada de 

decisões.  

O planejamento das empresas pode ser distinguido a partir de três tipos: 

 

a) Planejamento Estratégico – Decisões estratégicas.  O planejamento 

estratégico é uma técnica administrativa que, segundo Fischmann e Almeida 

(1991), através da análise do ambiente de uma organização, cria a 

consciência das suas oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e 

fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, 

estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para 

aproveitar as oportunidades e evitar riscos; 

 

b) Planejamento Tácito – Decisões Tácitas. O planejamento tático é um 

planejamento de curto prazo, predominantemente quantitativo, abrangendo 

decisões administrativas e operações e visando a eficiência da organização; 

 

c) Planejamento Operacional – Decisões Operacionais. O planejamento 

operacional pode ser caracterizado como a junção do estratégico com o tático. É 

onde realmente serão trabalhadas as metas da empresa visando atingir a 

maximização de resultados. 

 

 

2.3 LAYOUT 

 

 

O arranjo físico da empresa ou layout serve para determinar qual a 

capacidade de produção, qual a projeção de vendas e quais as decisões de 

investimentos a serem executados.  
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Devem ser estabelecidos os centros produtivos, de maneira a minimizar os 

custos de transporte de material, além de serem alocados os demais centros da 

administração industrial (controle de qualidade, manutenção, almoxarifado, 

recebimento de materiais, expedição, entre outros). 

As áreas devem ser alocadas por setor, com a avaliação dos equipamentos 

para os processos industriais, espaço mínimo por pessoa para a execução do 

trabalho, instalações para a higiene pessoal, de acordo com o número de 

profissionais. Devem ainda ser observados e determinados corredores para o 

deslocamento de meios de transporte, e, áreas específicas de recebimento e 

expedição de materiais. 

Segundo Martins e Laugeni (2007, p. 137), a elaboração do layout é uma 

atividade multidisciplinar, que envolve diversas áreas da empresa. Por isso, é 

importante utilizar a experiência de todos na elaboração, na verificação e na 

determinação de soluções. Isso também facilitará a posterior “venda” do layout no 

interior da empresa. 

Para a elaboração do layout é importante seguir algumas etapas conforme 

abordagem a seguir: 

 

a) Determinar o número de equipamentos: a quantidade de equipamentos a ser 

utilizada depende das suas capacidades produtivas, do número de turnos e 

das especificações técnicas de cada equipamento; 

 

b) Determinar a quantidade a produzir; 

 

c) Planejar o todo e depois as partes; planejar o ideal e depois o prático; 

 

d) Seguir a sequência: local � layout global � layout detalhado � implantar e 

reformular sempre que necessário; 

 

e) Calcular o número de máquinas; 

 

f) Selecionar o tipo de layout e elaborar o layout considerando o processo e as 

máquinas; 
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g) Planejar o edifício; 

 

h) Desenvolver instrumentos que permitam a clara visualização do layout; 

 

i) Utilizar a experiência de todos; 

 

j) Verificar o layout e avaliar a solução; 

 

k) Vender o layout; 

 

l) Implantar. 

 

Todas essas decisões devem ser analisadas com relação à capacidade 

financeira da empresa. Somente após a determinação da capacidade e quantidade 

de turnos a serem utilizados é que podem ser iniciados os procedimentos para o 

desenvolvimento do layout.  

Conforme Martins e Laugeni (2007), a capacidade de produção da empresa 

depende dos gargalos, isto é, dos processos ou dos equipamentos que limitam a 

capacidade de produção e que devem ser identificados,  

Este trabalho constatou que o processo de determinação do layout nas 

empresas em estudo é deixado de lado, desenvolvendo-se à medida que surge a 

necessidade trazendo transtornos ao ato de planejar o crescimento organizacional. 

 

 
2.3.1 Tipos de layout 

 

 

Os principais tipos de layouts utilizados pelas empresas estão divididos em:  

 

1. Layout de processo ou Funcional: nesse tipo de layout, todos os processos e os 

equipamentos do mesmo tipo são desenvolvidos na mesma área; as operações ou 

montagens semelhantes são agrupadas na mesma área. O material se desboca 

buscando os diferentes processos. Tem como principais características:  
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� Flexível para atender as mudanças de mercado; 

� Atende a produtos diversificados em quantidades variáveis ao 

longo do tempo; 

� Adequado à produções diversificadas em pequenos e médias 

quantidades. Ex: Fábrica de portas - aplicadas onde se fabrica 

os componentes em um setor, indo para a montagem em outro 

setor; 

 

2. Layout de produto ou em linha: As máquinas ou estações de trabalho são 

colocadas de acordo com a sequência das operações e são executadas de acordo 

com a sequência estabelecida sem caminhos alternativos. Para Martins e Laugeni 

(2007, p. 139), o material percorre um caminho previamente determinado no 

processo, é indicado para produção com pouca ou nenhuma diversificação, em 

quantidade constante ao longo do tempo e em grande quantidade. Requer altos 

investimentos em máquinas e pode apresentar problemas com relação à qualidade 

dos produtos fabricados. Para os operadores costuma gerar monotonia e estresse. 

Ex: Fábrica de compensados; 

 

3. Layout Celular: A célula consiste em arranjar num só local, máquinas diferentes 

que possam fabricar o produto inteiro. O material se desloca dentro da célula 

buscando os processos necessários. São características desse tipo de layout: 

 

� Diminui o transporte de material; 

� Diminui estoques; 

� Centraliza a responsabilidade sobre o produto fabricado; 

� Permite elevado nível de qualidade e de produtividade; 

� Enseja a satisfação no trabalho; 

� Permite elevado nível de qualidade e de produtividade. 

Ex: Fábrica de portas aplicadas, pois possibilita a instalação de várias células de 

produção independente; 

 

4. Layout por posição fixa: neste tipo de layout o material permanece fixo em uma 

determinada posição e, as máquinas se deslocam até o local executando as 

operações necessárias. É recomendado para um único produto, em quantidades 
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pequenas e unitárias, em geral, não repetitivas. Segundo Martins e Laugeni (2007) 

são os casos da fabricação de navios, grandes transformadores elétricos, turbinas, 

pontes rolantes, grandes prensas, balanças rodo ferroviárias e outros produtos de 

grandes dimensões físicas; 

 

5. Layout Combinado: os layouts combinados ocorrem para que sejam aproveitados 

em um determinado processo as vantagens do layout funcional e da linha de 

montagem. De acordo com Martins e Laugeni (2007, p. 140) pode-se ter uma linha 

constituída de áreas em sequência com máquinas do mesmo tipo como o layout 

funcional, continuando posteriormente com uma linha clássica.  

Para elaboração do layout, devem ser estabelecidos os centros produtivos, de 

maneira a minimizar os custos de transporte de material e, devem ser alocados os 

demais centros da administração industrial como, controle da qualidade, 

manutenção, almoxarifado, recebimento de materiais, expedição, entre outros. 

Também devem ser alocados os demais centros de serviços como, por exemplo, 

administração, banheiros, vestiários, restaurantes e refeitório, segurança, entre 

outros.  

 

 

2.4 PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

 

Segundo Moreira (2002, p. 391), diz-se plano de produção ou plano mestre 

de produção (PMP) ao documento que diz quais itens serão produzidos e quanto 

cada um, para um determinado período. Geralmente, este período cobre algumas 

poucas semanas, podendo chegar a seis meses ou mesmo um ano.  

Quando existem relativamente poucos componentes, montados em muitas 

combinações diferentes para dar origem a diversos produtos, o PMP será 

provavelmente montado para os componentes e não para os produtos finais que, 

obedecerão depois a um cronograma de montagem. 

De acordo com Moreira (2002), a partir do primeiro momento em que o plano 

mestre de produção diz o que se vai fazer, quais produtos e quanto de cada um 

deles, começa então o problema de programar e controlar a produção para 

obedecer-lhe. Programar e controlar a produção são atividades marcadamente 
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operacionais, que encerram um ciclo de planejamento mais longo iniciado com o 

Planejamento da Capacidade e a fase intermediária com o Planejamento Agregado.  

 

 

2.4.1 Objetivos da programação e controle da produção 

 

 

Os objetivos da programação da produção, potencialmente conflitantes entre 

si, são os seguintes: 

 

a) Permitir que os produtos tenham a qualidade especificada; 

 

b) Fazer com que máquinas e pessoas operem com os níveis desejados de 

produtividade; 

 

c) Reduzir os estoques e os custos operacionais; 

 

d) Manter ou melhorar o nível de atendimento ao cliente. 

 

Segundo Moreira (2002), em atividades indústrias, programar a produção 

envolve primeiramente o processo de distribuir as operações necessárias pelos 

diversos centros de trabalhos. Controlar a produção significa assegurar que as 

ordens de produção serão cumpridas da forma certa e na data certa.  

Para tanto, é preciso dispor de um sistema de informações que relate 

periodicamente sobre: material em processo acumulado nos diversos centros, o 

estado atual de cada ordem de produção, as quantidades produzidas de cada 

produto, como está á utilização dos equipamentos, entre outros.  

 

2.4.2 Estoques: conceito 
 

 

Entende-se por estoque, conforme Moreira (2002) quaisquer quantidades de 

bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de 
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tempo; constituem estoques tanto os produtos acabados que aguardam venda ou 

despacho, como matérias-primas e componentes que aguardam utilização na 

produção. 

Segundo Slack et al. (2002), os gerentes de produção usualmente têm uma 

atitude ambivalente em relação aos estoques. Por um lado, eles são custosos, e 

algumas vezes empatam considerável quantidade de capital.  

Então, estoque é definido aqui como a acumulação armazenada de recursos 

materiais em um sistema de transformação. Algumas vezes, estoques também são 

usados para descrever qualquer recurso armazenado.   

 

 

2.5 QUALIDADE 

 

 

O foco qualidade, no estilo japonês, deve ser abrangente a todos os 

personagens das organizações, envolvendo desde o mais simples ao mais alto 

cargo dentro das empresas. Ou seja, por que razão o ser humano se organiza, 

constituindo empresas, escolas, clubes, hospitais, governos e outros? Para 

responder a esta pergunta é necessário imaginar a condição humana:  

 

Estamos vivendo na terra que é um planeta aproximadamente esférico de 
metal liquido com cerca de 6 km de espessura, o que corresponde a um 
milésimo do seu raio. Giramos a uma velocidade supersônica em torno do 
sol e todo este conjunto viaja para algum lugar desconhecido. Diante deste 
quadro, qual poderia ser o objetivo do ser humano na terra, senão 
sobreviver da forma mais amena e agradável possível? (CAMPOS, 1999, 
p. 23). 
 

A qualidade no interior das empresas passa a ser entendida conforme os 

vários significados encontrados nos dicionários. Porém, dois deles, segundo Juran 

(2002) são de grande importância para os gerentes: 

 

1. As características do produto constituem uma dessas definições. Aos 

olhos dos clientes, quanto melhores as características do produto, mais 

alta a sua qualidade; 
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2. A ausência de deficiências é outra importante definição de qualidade. 

Aos olhos dos clientes quanto menos deficiências, melhor a qualidade. 

 

A seguir apresentam-se alguns tópicos para melhorar o entendimento deste 

trabalho, absorvendo de forma sensata os conceitos a serem aplicados nas 

empresas. 

 

Conceito de competitividade: ser competitivo é ter a maior produtividade entre 

todos os seus concorrentes. O que realmente garante a sobrevivência de uma 

empresa é a garantia de sua competitividade. No entanto, esses detalhes estão 

todos interligados: a garantia de sobrevivência decorre da competitividade, a 

competitividade decorre da produtividade e esta da qualidade (valor agregado). 

Alguns critérios como, salário baixo, proximidade de matérias-primas ou recursos 

energéticos seriam o suficiente para garantir a vantagem competitiva. Atualmente 

comprova-se que o componente ‘informação’ é de fato muito importante. Este 

conhecimento é composto por: 

 

a) saber captar as necessidades dos clientes através de métodos e instrumentos 

cada vez mais sofisticados; 

 

b) saber pesquisar e desenvolver novos produtos que melhor se adaptem àquelas 

necessidades; 

 

c) saber pesquisar e desenvolver novos processos que garantam melhor qualidade 

de conformidade e custos mais baixos; 

 

d) saber gerenciar administrar sistemas administrativos que conduzam a maior 

produtividade; 

 

e) saber comercializar e dar assistência técnica aos clientes. 

Condicionada dessa forma a necessidade de conhecimento, inevitavelmente, 

conduzirá as empresas a uma elevação do nível de qualificação da mão de obra 

como meio de aumentar a sua competitividade. 
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Portanto, as empresas do segmento madeireiro, mais especificamente da 

Commoditie (mercadoria) Compensados, terão de qualificar a mão de obra para 

tornar-se competitiva nos próximos anos.  

 

 

2.5.1 Ferramentas para o Controle de Qualidade 

 

 

A identificação dos controles nos processos é de suma importância para que 

o programa de qualidade, qualquer que seja, obtenha sucesso em sua trajetória. Os 

controles basicamente servem para identificar onde estão os problemas e com que 

frequência acontecem. No entanto, a interpretação destes problemas é primordial 

para que se possam identificar as possíveis soluções. 

Segundo Falconi (1999), quanto mais alto se está na hierarquia de uma 

empresa, maior será o tamanho dos problemas. Visando a magnitude dos 

problemas pode ser utilizada uma ferramenta chamada de “Método de Análise de 

Pareto” o qual permite: 

 

a) dividir o problema grande num grande número de problemas menores e que são 

mais fáceis de serem resolvidos com o envolvimento das pessoas da empresa; 

 

b) como o “Método de Pareto” é baseado sempre em fatos e dados, ele permite 

priorizar projetos; 

 

c) da mesma forma, o método permite o estabelecimento de metas concretas e 

atingíveis. 

 

A análise de Pareto é um método muito simples e muito poderoso para o 

gerente, pois o ajuda a classificar e priorizar os seus problemas. Por exemplo: se o 

gerente deseja reduzir o nível de estoques da empresa, ele pode conduzir uma 

análise de Pareto que irá demonstrar que poucos itens são responsáveis pela 

maioria do capital estocado. Em outras palavras, existem poucos itens vitais e 

muitos itens triviais.  
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O princípio de Pareto é uma técnica universal para separar os problemas em 

duas classes: os poucos vitais e os muito triviais. Por exemplo, de 100 problemas de 

qualidade listados é possível que a solução de uns 10 ou 15 representem de 80% a 

90% da economia potencial total. 

Outra análise passível de uso pelas empresas, como controle de qualidade, 

segundo Abreu (1987), é a do diagrama Ishikawa Sequencial. Idealizado pelo Prof. 

Kaoru Ishikawa, tem por finalidade representar graficamente a sequência de 

realização de uma atividade ou os diversos passos que a compõem. Tem o nome de 

espinha de peixe devido à conformação gráfica e é considerado um dos 

instrumentos mais importantes e simples dentre os disponíveis para um Circulo de 

Controle de Qualidade (CCQ). 

Para sua construção, o grupo de CCQ deverá fazer um levantamento prévio 

das diversas fases do trabalho a ser estudado, colocar essas fases em ordem 

sequencial e, a partir daí, registrá-las no gráfico apropriado, cuja extrema direita, a 

“cabeça do peixe”, representa o trabalho concluído.  

 

 

2.5.2 Análise de processo, métodos e ferramentas 

 

 

As empresas possuem problemas que as privam de obter melhor 

produtividade e qualidade de seus produtos, além de prejudicar sua posição 

competitiva. Muitos pensam sabem a solução dos problemas somente baseados na 

experiência ou naquilo que julgam ser o conhecimento certo.  

No entanto, o verdadeiro expert é aquele que alimenta seu conhecimento e 

experiência e, principalmente o seu tempo na direção certa. Contudo, nem todas as 

pessoas experientes e de profundo conhecimento são necessariamente verdadeiros 

experts e tendem a ser barreiras na procura do verdadeiro conhecimento. Os fatos e 

dados são os únicos critérios do verdadeiro conhecimento conforme a máxima: 

“deixe os fatos e dados falarem”.  

Para se encontrar o verdadeiro caminho para a solução dos problemas é 

necessário uma atitude humilde e paciente. É fundamental reconhecer que, por mais 

experientes e graduados que os profissionais sejam, o conhecimento e a experiência 

são finitos e imperfeitos. Este reconhecimento fará os fatos aparecerem. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

Os materiais utilizados para o presente trabalho foram, trilhos de ferro 

confeccionados com cantoneiras de, 2” x 1/4”, com roletes de aço de 30cm de 

comprimento por 06cm de diâmetro com rolamentos blindados nas extremidades.  

Foram também utilizados, pranchetas, cronômetros e máquina fotográfica 

para melhor acompanhamento dos trabalhos.  

Com estes materiais foram confeccionados sistemas de trilhos conforme 

figura 2, possibilitando a otimização do trabalho industrial. 

 

 

 
         Figura 2:  Estrutura dos trilhos 
         Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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          Figura 3:  Parte da estrutura da linha, saída da esquadrejadeira. 
          Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 

 

3.2 MÉTODOS 

 

 

O presente trabalho utilizou-se de livros para embasamento teórico, visando a 

contextualização da teoria e prática. A coleta de dados foi elencada por meio dos 

relatórios da empresa os quais demonstravam os índices, resultados anteriores e os 

resultados atuais. 

 

 

3.2.1 Características do local do estudo 

 

 

A empresa Dalgallo Comércio de Madeiras Ltda – DALCOMAD, objeto deste 

estudo, está localizada à Rua Pedro Maziero, s/nº, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 

no Município de Bituruna, este localizado ao Sul do Estado do Paraná.  
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A referida empresa iniciou suas atividades em abril de 1994, produzindo 

inicialmente, madeira serrada, lâminas e sarrafeados. Em 2000, passou a fabricar 

compensados para diversas aplicações. 

Recentemente, em 2009, iniciou uma nova linha de produção, passando a 

fabricar portas sob diversos padrões.  

Sua clientela ocupa várias regiões do Brasil e do exterior. A DALCOMAD 

destaca-se pela constante busca de melhorias no processo de produção e 

atendimento. Investe em tecnologias e treinamento humano objetivando atender 

satisfatória e adequadamente um mercado que tem se mostrado altamente 

competitivo e bastante exigente. 

Sintetizando as informações, a empresa em estudo conta com um parque 

fabril de aproximadamente 5500m² de barracões, distribuídos entre fábrica de 

compensados, fábrica de portas, torno laminador, sarrafeado, secadores, estoque de 

matéria prima e escritório de administração. É importante salientar que o presente 

estudo analisou apenas a fábrica de produção de compensados.  

 

 

3.2.2 Análise dos resultados 

 

  

O presente estudo obteve como resultado diversos índices que provam a real 

importância da adequação do layout industrial, com vistas a atender as perspectivas 

de mercado e a melhoria do resultado da empresa.  

Para melhor visualização constam no anexo 1, as fotos do espaço onde foi 

desenvolvido o trabalho, demonstrando a aplicação e local do estudo. 

A tabela 2 apresenta o estudo de tempos de produção diários da estrutura 

empresarial antes das adequações elencadas no trabalho, informações que, para 

melhor visualização os dados, são demonstrados no gráfico 1. 
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,  

Na figura acima (do antigo layout), as flechas demonstram o percurso 

utilizado pela empilhadeira no interior da fábrica tornando clara a excessiva 

movimentação da máquina e a total dependência da mesma em todos os setores. 

Esse processo causava um desgaste muito grande gerando, consequentemente, um 

alto custo de manutenção e combustível.  

Além disso, deve-se considerar o tempo que as máquinas ficam paradas à 

espera da empilhadeira, uma vez que nem sempre a mesma está disponível no 

momento exato, fato que gerava maiores custo em relação a funcionário parado e 

máquina ligada sem trabalhar.  

É ainda importante levar em conta que, caso a máquina estrague a fábrica 

para totalmente no mesmo instante, uma vez que ela depende da empilhadeira para 

funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estrutura de movimentação interna antes das adequações. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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A figura 5 mostra o novo layout da estrutura interna. As setas indicam o novo 

caminho percorrido pela empilhadeira, mais simples e curto.  

A função da empilhadeira é abastecer as passadeiras de cola com a matéria-

prima e retirar o produto pronto na expedição, toda essa movimentação é feita por 

meio dos trilhos transportadores. Assim, o produto pode ser facilmente manejado 

sem a ajuda de máquina, apenas com os próprios funcionários do setor.  

Esses procedimentos minimizam o gasto com manutenção e combustível, 

otimizando o tempo de cada máquina e reduzindo a ociosidade dos funcionários e, 

de forma geral, diminuindo os demais custos da fábrica.  

A constatação dessas afirmações podem ser verificadas nas tabelas do 

estudo apresentadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Estrutura de movimentação interna depois das adequações. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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Tabela 2:  Estudo de tempos da estrutura industrial sem adequações. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 
 

   
 Gráfico 1:  Estudo de tempos da estrutura industrial sem adequações. 
 Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 

O resultados obtidos com as implementações e melhorias através dos 

sistemas de trilhos implantados na empresa, são demonstrados na tabela 3, 

paralelamente ao gráfico 2, em que são perceptíveis as melhorias de resultados 

obtidos com as ações efetuadas. 

ESTUDO DE TEMPOS / DIA - ESTRUTURA 1 (Fábrica sem a dequações)  

MÁQUINAS 
TEMPO TEÓRICO / 

min 
TEMPO EFETIVO 

/ min 

 
TEMPO DE 

MAQUINA PARADA 

PASSADEIRA DE COLA 1 480 min 360 min 120 min  

PASSADEIRA DE COLA 2 480 min  360 min 120 min  

PRENSA 1 E 2 480 min  420 min 60 min  

ESQUADREJADEIRA 480 min  330 min 150 min  

LIXADEIRA 480 min  360 min  120 min  

GUILHOTINA 480 min  390 min  90 min  

EMENDADEIRA 480 min  420 min  60 min  

TOTAL 3,360 min 2,640 min 720 min 

EMPILHADEIRA 480 min 480 min 0 min 

PRODUÇÃO MÉDIA 35 m³/dia 

Estudo de tempos da estrutura industrial sem adequações. 
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ESTUDO DE TEMPOS / DIA - ESTRUTURA 1 (Fabrica com a dequações) 

MÁQUINAS 
TEMPO 

TEÓRICO/min 
TEMPO 

EFETIVO/min 
TEMPO DE 

MAQUINA PARADA 

PASSADEIRA DE COLA 1 480 min 432 min  48 min 

PASSADEIRA DE COLA 2 480 min  432 min  48 min 

PRENSA 1 E 2  480 min  456 min  24 min 

ESQUADREJADEIRA 480 min  420 min  60 min 

LIXADEIRA 480 min  432 min  48 min 

GUILHOTINA 480 min  444 min  36 min 

EMENDADEIRA 480 min  456 min  24 min 

TOTAL 3,360 min  3,072 min  288 min 

EMPILHADEIRA 480 min  300 min  180 min 

PRODUÇÃO MÉDIA 52 M³ por dia 
Tabela 3:  Estudo de tempos da estrutura industrial com adequações. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 
 

 
Gráfico 02:  Estudo de tempos da estrutura industrial com adequações. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 
 

O gráfico 3, abaixo, demonstra os resultados obtidos com as melhorias 

executadas na empresa, permitindo a observação do aumento do tempo de setup de 

empilhadeira. Essa mudança tem significativo resultado para a empresa, pois, 

Estudo de tempos da estrutura industrial com adequações. 
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mesmo a empilhadeira estando parada, os demais setores da empresa estão em 

plena atividade conforme apresentado na sequência. 

 
 

 
 Gráfico 3: Comparativo dos tempos de empilhadeira. 
 Fonte:  Pesquisa, 2011. 
  

 

Para melhor exemplificar os ganhos obtidos com a melhoria implantada, a 

tabela 4 contém os dados de despesas com a empilhadeira antes e após as 

melhorias. Informações representadas também no gráfico 4 conforme segue. 

 

GASTOS MENSAIS ANTES DAS ADEQUAÇÕES 
 

GÁS COMBUSTIVEL PREÇO TOTAL DIVERSOS 
TOTAL 
GERAL MESES TOTAL 

1200 KG 3,75 4,500 800,00 5,300 12 R$   63.600,00 

GASTOS MENSAIS COM AS ADEQUAÇÕES 
 

GÁS COMBUSTIVEL PREÇO TOTAL DIVERSOS 
TOTAL 
GERAL MESES TOTAL 

800 KG 3,75 3.000 400,00 3.400 12 R$   40.800,00 
Tabela 04: Demonstrativo de despesas de empilhadeira. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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    Gráfico 4: Demonstrativo de despesas de empilhadeira. 
    Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 

O gráfico anterior demonstra, de forma clara, a melhoria dos resultados após 

a readequação do layout do processo produtivo da empresa Dalcomad. Para melhor 

expor os resultados segue abaixo a tabela 5, demonstrando os custos anteriores. As 

melhorias podem ser observadas por meio dos ganhos obtidos na tabela 6, 

representados em percentuais no gráfico 5. 

 

CUSTO/DIA - OUTRA 

MÁQUINAS 
N° DE 
FUNCIONÁRIOS 

PREÇO DA 
HORA SETUP 

R$/dia 
 

PASSADEIRA DE COLA 1 7 
                                   

3,70  120 min 51,80 

PASSADEIRA DE COLA 2 10 
                                   

3,70  120 min 74,00 

PRENSA 1 E 2 2 
                                   

3,70  60 min 7,40 

ESQUADREJADEIRA 2 
                                   

3,70  150 min 18,50 

LIXADEIRA 3 
                                   

3,70  120 min 22,20 

GUILHOTINA 2 
                                   

3,70  90 min 11,10 

EMENDADEIRA 2 
                                   

3,70  60 min 7,40 

TOTAL 28 despesa diária      192,40  

    dias trabalhados 22 

   custo total do mês 4.232,80 

   custo total do anual 50.793,60 
Tabela 5: Demonstrativo de custos antes das adaptações. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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CUSTO/DIA - ATUAL   

MÁQUINAS 
N° DE 
FUNCIONARIOS 

PREÇO DA 
HORA SETUP  R$ / dia  

PASSADEIRA DE COLA 1 7 
                           

3,70  48 MIN 20,72 

PASSADEIRA DE COLA 2 10 
                               

3,70  48 MIN 29.60 

PRENSA 1 E 2 2 
                              

3,70  24 MIN 2,96 

ESQUADREJADEIRA 2 
                               

3,70  60 MIN 7,40 

LIXADEIRA 3 
                              

3,70  48 MIN 8,88 

GUILHOTINA 2 
                              

3,70  36 MIN 4,44 

EMENDADEIRA 2 
                              

3,70  24 MIN 2,96 

TOTAL 28 despesa diária        47,36 

    dias trabalhados 22 

    custo total do mês 1.041,92 

    custo total do anual 12.503,04 
Tabela 6: Demonstrativo de custos depois das adaptações. 
Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 

Os dados obtidos e demonstrados na tabela anterior fazem referência aos 

períodos de tempo desperdiçados no processo produtivo pela mão de obra. No 

gráfico 5 percebe-se a diferença que, em síntese, torna-se lucro operacional para a 

empresa em estudo. 

 

  
 Gráfico 5: Comparativo de custo anual – anterior e atual. 
 Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No trabalho realizado foi possível demonstrar que a empresa Dalcomad, 

percebendo a necessidade de mercado e visando acompanhar as novas tendências 

tecnológicas buscou otimizar o processo produtivo por meio da adequação de sua 

estrutura industrial.  

Nesse contexto, a otimização do processo pode ser contemplada com um 

sistema de transporte interno por meio de rodízios (trilhos), após a análise dos 

custos de empilhadeira e as paradas no ciclo produtivo. Fato que comprovou a 

importância da melhoria do layout industrial.  

O presente trabalho demonstra com clareza de informações por meio de 

tabelas e gráficos os resultados, obtidos com a melhoria industrial. No entanto, é 

importante salientar que esse estudo buscou demonstrar a importância do aspecto 

tecnológico, não apenas como investimento, mas também como uma opção de 

tornar a empresa mais competitiva no atual cenário econômico, e 

concomitantemente trazer uma significativa contribuição social para a cidade de 

Bituruna – PR.  

Diante do exposto fica clara, a importância de estudar constantemente os 

processos industriais madeireiros, com vista a tornar este segmento forte, 

competitivo e viável para geração de emprego, renda e sustentabilidade. Pois com a 

economia obtida é possível pagar, por exemplo, uma parcela do 13° salário de todos 

os funcionários da empresa. Além do retorno do investimento ser muito rápido em 

torno de três meses dependendo da empresa paga os investimentos.   

 Dessa forma, o trabalho cria uma expectativa para novos estudos de 

processos produtivos, os quais devem ser desenvolvidos para sanar dúvidas 

constantes dos empresários da indústria madeireira.   
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Anexo 1 

 
 

 
           Figura 6: Vista parcial aérea da empresa em 2010. 
           Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 

          
         Figura 7: Vista parcial aérea da empresa em 2000. 
           Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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          Figura 8: Imagem interna do sistema de trilhos em funcionamento. 
          Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 
 

 
            Figura 9: Sistema de transfer (transferidor de materiais de um trilho para outro). 
            Fonte:  Pesquisa, 2011. 
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          Figura10: Sistema de transfer na saída da esquadrejadeira. 
          Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 
 
 
 
 

 
           Figura 11: Estoque de matéria prima enfatizando o controle de estoque por etiquetas. 
           Fonte:  Pesquisa, 2011. 
 
 
 


