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RESUMO

Este relatório se refere ao estágio executado na empresa Microcable serviços em
telecomunicações e energia Ltda ME, teve início em 01 de março de 2017 e conclusão em 05
de maio de 2017.
Na parte da introdução é comentado um breve histórico da empresa Microcable onde
se desenvolveu o estágio e fala um pouco sobre o ramo de atuação da mesma e os motivos
pela escolha da Microcable para estagiar.
Na revisão da literatura é apresentado um pouco sobre as necessidades da terceirização
de serviços com qualidade e o crescimento da busca por empresas devidamente em dia com
seus deveres e principalmente uma empresa já conceituada neste ramo.
No item de desenvolvimento foi descrito as ideias a serem aplicadas para melhoria
continua e o que realmente pode ser implementado na empresa Microcable devido ao tempo
de estágio não muito extenso, além de um breve relato dos dias de vivência na empresa.

Palavras-chave: melhoria continua; telecomunicação; gestão empresarial; redução de custos.
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ABSTRACT

This report pertains to the internship performed at Microcable serviços em
telecomunicação e energia Ltda. ME, started on March 1, 2017 and completed on May 5,
2017.
In the part of the introduction a brief history of the company Microcable was discussed
where the stage was developed and it talks a little about the branch of action of the same and
the reasons for the choice of Microcable to intern.
In the review of the literature, it is presented a little about the needs of the outsourcing
of services with quality and the growth of the search for companies duly up to date with their
duties and mainly a company already reputed in this branch.
The development item described the ideas to be applied for continuous improvement
and what can really be implemented in the company Microcable due to the not very extensive
internship time, besides a brief report of the days of experience in the company.

Keywords: continuous improvement; telecommunication; business management; Cost
reduction.
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1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas no estágio
obrigatório curricular, do curso de Engenharia Elétrica, da universidade de planalto
catarinense – UNIPLAC, durante o período de 01 de março de 2017 à 05 de maio de 2017,
totalizando as 180 horas previstas na disciplina.
O estágio foi desenvolvido na empresa Microcable serviços em telecomunicações e
energia Ltda. ME., sob a supervisão do senhor Vinicius Mecabô (Sócio proprietário da
empresa) e a orientação de Juan Carlos Guglielmo (professor mestre da UNIPLAC.
O estágio é um dos momentos mais importantes da vida academia, afinal é através do
estágio que muitos acadêmicos tem o primeiro contato com o mercado de trabalho em sua
área de estudo.
Atualmente as empresas vem buscando cada vez mais no mercado por serviços de
qualidade, portanto prestar serviços de qualidade é primordial em todas as áreas e em
telecomunicações e energia isto não é diferente.
Com base em qualidade de serviços, cresce a necessidade de as empresas investirem
sempre mais em treinamentos, procedimentos, melhorias, planejamento, excelência em
execução dos serviços, neste ponto entra o processo de melhoria continua, que utilizando
ferramentas e processos conhecidos mundialmente, busca além de manter a qualidade,
encontrar métodos para melhorar o desempenho e produtividade dos colaboradores,
possibilitar a empresa alcançar um patamar de excelência em prestação de serviços.
Escolhi a empresa Microcable serviços em telecomunicações e energia para realizar o
meu estágio, uma empresa especializada na criação de infraestrutura de redes lógica e elétrica.

1.1 APRESENTAÇÃO

DA

EMPRESA

–

MICROCABLE

SERVIÇOS

EM

TELECOMUNICAÇÃO E ENERGIA LTDA.

A empresa Microcable Serviços em Telecomunicações e Energia Ltda., possui seu
escritório na rua Manoel Thiago de Castro, nº 57, Centro, Lages/SC, anexo à empresa
Microlages Informática. Seus principais segmentos são de cabeamento estruturado e
comunicação de dados.
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Figura 1. Faixada da Microlages, onde fica situada a Microcable.
Fonte: https://plus.google.com/photos/photo/110631784749531274748/6171374284665695170, 2017.

1.1.1 Breve histórico

No ano de 2012, a empresa Microlages informática decidiu por separar o setor de
cabeamento estruturado, que já existia na empresa desde o ano de 2004, criando assim uma
nova empresa, denominada Microcable serviços em telecomunicação e energia, visando uma
melhor qualidade nos serviços prestados, conseguindo assim manter a clientela já existente na
época e possibilitando também a entrada em um mercado mais especializado e abrangente.
De 2012 até os dias atuais a empresas passou por vários momentos de alto e baixo
faturamento, com períodos de muitas obras e outros nem tanto. Atualmente a empresa é
dirigida por dois sócios diretores e conta com um quadro de vinte e cinco colaboradores, entre
contratos diretos e temporários.

1.1.2 Ramo de atuação

A empresa presta serviços nas áreas de redes lógica e elétrica, onde é muito
conceituada. Desde a sua fundação, o portfólio vem aumentando significativamente e a
qualidade das obras entregues aos mais diversos clientes possui forte crescimento.
A montagem de racks de telecomunicações para empresas dos mais diversos portes
é uma das especialidades da Microcable, que se destaca como empresa conceito em Lages e
em diversas cidades de todo o sul do Brasil onde já aplicou seus serviços.
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2 JUSTIFICATIVA

Como citado na apresentação deste projeto, empresas estão sempre buscando por
serviços de qualidade, portanto prestar serviços com qualidade é essencial. As empresas
necessitam buscar a melhor maneira de realizar o melhor serviço no menor tempo possível e
ainda assim garantir lucro que faz com que a mesma se mantenha no mercado. Qualquer erro
de planejamento ou de execução pode acarretar em retrabalhos e pode levar também a um
maior tempo de execução, com isto ocorre que a empresa tem que se reprogramar em todo seu
planejamento, o que ocasiona consequentemente perda de tempo e dinheiro, registrando em
certos momentos prejuízos onde se almejava lucro.
Outro fator muito importante é o prazo ajustado com cliente para a entrega do serviço,
que deve ser rigorosamente cumprido para a satisfação do contratante, quando um cliente
contrata um serviço, este não espera que ocorram contratempos ou divergências, ele só deseja
que a empresa entregue o que foi combinado dentro do prazo inicialmente estipulado.
Quando uma empresa prestadora de mão de obra é solicitada a realizar um serviço,
esta deve reunir a maior quantidade de informações sobre o serviço a ser realizado, para assim
conseguir projetar o serviço da melhor forma possível e determinar um orçamento viável para
a execução, informando o cliente com o melhor detalhamento possível do que será executado,
prazo e valores.
As empresas que prestam serviços sempre dependem de outras empresas que as
contratem, isto faz com que as prestadoras de serviços muitas vezes passem por instabilidade
no mercado, incidindo em momentos de muitas contratações e também momentos de muitos
desligamentos de colaboradores quando ocorre a redução da demanda, em alguns casos é
possível a realocação do colaborador, principalmente em casos onde a empresa investe no
colaborador, treinando e moldando conforme suas necessidades.
Afim de padronizar e melhorar sempre o desempenho dos colaboradores e da empresa,
a padronização de todas as tarefas e a implementação de ferramentas de melhoria continua
sugere uma menor possibilidade de erros de planejamento e/ou execução, ocasionando assim
uma maior excelência nos serviços prestados, justificando assim a necessidade de se realizar
este projeto.
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3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Devido ao tempo apertado e ao quadro de funcionários enxuto, alguns projetos e
orçamentos são realizados sem obter todas as informações necessárias e em determinados
casos sem a possibilidade se deslocar até o local da futura instalação o que, quase sempre,
acaba gerando dados incoerentes. Quando este processo de orçamento, montagem do projeto e
planejamento não ocorre de forma consistente acaba gerando desperdício de material e mão
de obra, despesas não planejas, maiores tempos de execução de serviço, readequação do
projeto, entre outros, com isto surge a problemática desta pesquisa: Visando principalmente
diminuição de despesas e melhor qualidade na elaboração dos projetos e execução das obras.
É possível implementar e manter um processo de melhoria continua utilizando padrões
conhecidos mundialmente?
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4 HIPÓTESES

O processo de melhoria continua é uma alternativa para melhorar constantemente todo
o processo de planejamento e execução das obras, desde a elaboração do orçamento, passando
pelo desenvolvimento e implementação do projeto até a concretização e entrega final da obra.
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5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um projeto de melhoria continua para ser implementado na empresa
visando um melhor planejamento e execução dos serviços realizados pela empresa,
originando uma melhor comunicação com o cliente, buscando realizar as obras no menor
tempo hábil, alcançando a melhor lucratividade com total satisfação do cliente.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Estudar as ferramentas de melhoria continua que melhor se enquadrem na
empresa Microcable;



Utilizar estas ferramentas para a criação de procedimentos e instruções;



Utilizar métodos de PDCA e KAIZEN para melhorar o desempenho e eliminar
problemas;



Avaliar projetos e identificar prováveis melhorias;



Acompanhar execução das obras e verificar possíveis adequações.
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6 REVISÃO DA LITERATURA

Nos dias atuais, empresas de todos os ramos e de todos os portes, muitas vezes
necessitam de serviços de outras empresas, denominadas empresas terceiras ou terceirizadas,
que realizam normalmente através de um contrato de mão de obra o serviço contratado.
Empresas contratantes procuram, quase sempre, pelo melhor custo benefício,
geralmente estas buscam o menor custo com o melhor resultado no menor tempo hábil
possível. Atualmente as corporações além de custo benefício, procuram contratar empresas
conceituadas no mercado, devidamente em dias com seus deveres, e que sejam reconhecidas
por trabalhos com qualidade comprovada, muitas contratantes pesquisam os serviços
prestados anteriormente e solicitam informações para outros clientes.
As empresas que prestam serviços, devem estar sempre em constante melhoria,
mirando continuamente uma melhor qualidade nos seus serviços, se adequando e mostrando a
empatia de saber o que o cliente necessita, para assim se por disponível a realizar a melhor
prestação de serviço, ocasionando a satisfação do cliente.
Porém para que ocorra a total satisfação do cliente, tudo deve acontecer sem entraves,
desde a coleta das informações necessárias, da confecção do projeto, de qualquer adequação
no projeto, antes ou durante a aplicação dos serviços e principalmente na hora de executar e
concluir a obra. Quando todos estes processos ocorrem com excelência, a possibilidade de
cumprir todo planejamento tende a 100%.
No entanto, ocasionalmente, pode ocorrer situações que não estavam no planejamento
inicial, necessitando então ajustes não programados. Estes ajustes carecem na maioria das
vezes de recursos e geram despesas que não foram contabilizadas inicialmente, diminuindo o
lucro esperado da empresa contratada e eventualmente pode vir a gerar descontentamento da
empresa contratante, quanto ao tempo de execução ou aditivos necessários.
Afim de eliminar qualquer possibilidade de situação não programadas, muitas
empresas investem em treinamentos, cursos, palestras, softwares, entre outras ferramentas,
estas assumem uma função de padronizar tarefas, visando uma maior estabilidade em
qualquer trabalho executado. A padronização e treinamento dos colaboradores proporciona
uma maior confiança nos serviços, possibilitando vários colaborados devidamente capazes de
realizar uma mesma tarefa com qualidade semelhante.
Uma ferramenta muito utilizada para estas padronizações é conhecida como Kaizen,
palavra que vem da língua japonesa e significa “mudança para melhor”, trata-se de uma
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ferramenta de melhoria continua, muito utilizada em todo mundo, sofrendo adequações
necessárias para melhor aplicação e adaptação.
No conceito de uma empresa, as práticas do Kaizen trazem aquilo que todo
empreendedor procura: redução de custos e aumento de produtividade (ENDEAVOR, 2015).
Entre as principais ideologias desta ferramenta estão, a análise de valor, eliminação de
desperdícios, a padronização, a racionalização da força de trabalho, entre outros. Para a
filosofia Kaizen, é sempre possível melhorar em alguma coisa, sendo na estrutura da empresa,
ou no próprio indivíduo que nela trabalha.
No geral, todos os integrantes da empresa participam da melhoria continua, desde o
CEO ao faxineiro não importando sua hierarquia, o que vale é a integração e doação de todos
para com o processo. Um dos principais valores do Kaizen, é o seu poder de conciliar o
comprometimento de todos os colaboradores com as metas de melhoria contínua e com os
objetivos da organização, gerando um forte clima organizacional em prol do trabalho e do
propósito da empresa (BLOG ADMINISTRAÇÃO, 2014).
Outra ferramenta muito utilizada em diversas corporações é o PDCA, que em inglês é
“Plan, Do, Check, Act”, em português significa: Planeja, Fazer, Verificar, Agir. Trata-se de
uma metodologia, uma técnica de gestão interativa que consiste justamente nesses quatro
passos, e que tem como objetivo melhorar os processos e os produtos de forma contínua
(ENDEAVOR, 2015).
Assim como a filosofia Kaizen, uma das finalidades do ciclo PDCA é a celeridade e o
aperfeiçoamento dos processos de uma empresa, identificando as causas de seus problemas e
implementando soluções para os mesmos. É importante ressaltar também, que devido a
ferramenta se fundamentar em um ciclo, todo o seu processo é formado por atividades
planejadas e recorrentes, com a teoria de que ele não possui um fim pré-determinado.
O projeto que será desenvolvido utilizará destes dois métodos para melhorar todo o
processo da empresa Microcable serviços em telecomunicação e energia. Esta que tem como
missão: “Oferecer serviços e produtos de qualidade, proporcionando aos nossos clientes total
satisfação e confiança, atendendo de forma plena e absoluta suas necessidades, alcançando
crescimento

e

valores

éticos

e

morais

para

nossa

empresa”

(PORTFÓLIO

MICROLAGES/MICROCABLE, 2016).
Com o planejamento e implementação destas ferramentas de gestão, se tem a
expectativa de melhorar todo o processo da empresa, desde o planejamento até a execução das
obras, de melhorar também o desenvolvimento profissional dos colaboradores, para que estes
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identifiquem as tarefas que necessitam de adequação, e assim possibilitando agir diretamente
onde são gerados os problemas, eliminando-os permanentemente. Por se tratar de ferramentas
de melhoria continua, esta deverá ser implementa incialmente nos pontos mais críticos afim
de ter um resultado expressivo logo de início e posteriormente ser aplicada em todos os
setores em que existir necessidade.
Caberá no desenvolvimento e na implementação do projeto identificar as principais
vantagens e mantê-las assim como identificar possíveis pontos em que a ferramenta não se
aplique e com isso buscar outros métodos de melhoria e gestão.
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7 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste projeto será utilizado uma metodologia do tipo estudo e
pesquisa aplicados, utilizando uma abordagem qualitativa, com o objetivo de uma pesquisa
exploratória e procedimentos técnicos com pesquisas bibliográficas, estudo de casos e estudo
aplicado em campo o qual ira dividir o projeto em diversas etapas. Durante o
desenvolvimento do projeto será empregado a técnica de analisar todos os processos,
procurando sempre a melhor maneira para resolver eventuais problemas que poderão aparecer
durante a pesquisa e aplicação, buscando sempre uma melhoria continua com a proposta de
projetar e aplicar o melhor resultado possível.
a) Estudo teórico e planejamento: esta etapa já foi iniciada e será estudada até o final
projeto, é considerada a fase mais importante para que o projeto possa ser
desenvolvido e aplicado. O estudo e planejamento dos recursos que serão utilizados
possibilita que o projeto possa ser realizado de forma segura e coerente, pois conhecer
os recursos é essencial para se ter ótimos resultados.
b) Elaboração do projeto: esta fase será realizada em conjunto com a anterior, com o
objetivo de utilizar as melhores ferramentas e recursos afim de realizar o melhor
planejamento de aplicação possível do projeto.
c) Aplicação do projeto: este passo é considerado o mais crítico de todo processo, pois
trata-se da fase onde iniciará as aplicações do planejamento em campo. Por se tratar de
um projeto de melhoria continua, esta etapa tende a nunca terminar, pois após
aplicação será acompanhado os resultados e em cima destes serão aplicados outras
melhorias dando jus ao nome melhoria continua.
d) Análise dos resultados e verificação de melhorias: Esta etapa incluí os testes e
análises dos processos aplicados na fase anterior. Com o auxílio das ferramentas
escolhidas, poderá ser verificado toda a aplicação, se a mesma foi satisfatória ou não e
com isso será possível atuar nos pontos que ainda necessitarão de melhorias. Assim
como o método anterior, esta ação tende a nunca ter fim, se tornando um
procedimento constante, possibilitando assim ter um melhor aproveitamento e
qualidade dos serviços a serem realizados.
e) Elaboração do relatório de estágio e defesa: Por fim será escrito o relatório de
estágio e posteriormente elaborado uma apresentação para a defesa do mesmo que será
apresentado em dia ainda a ser definido, a mesma será aberta ao público.
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8 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A partir da ideia inicial, já na primeira semana decidiu-se entre acadêmico e gestor da
empresa pelo agendamento de uma reunião com todos os colaboradores da empresa, afim de
reunir pontos de vista de quem realmente está em campo enfrentando diariamente os
problemas que necessitam de aplicação de melhoria continua, a reunião foi agendada e
ocorreu na metade do mês de março de 2017.
Paralelamente, e ainda antes de ocorrer a reunião programada, foi relacionado pelo
acadêmico os principais custos atuais das obras que estão sendo realizadas, buscando
possíveis reduções de custos. Em conversa com o gerente de serviço, o mesmo informou que
o principal ponto a ser melhorado é a questão de planejamento, pois esta impacta diretamente
nos custos de despesas de viagem.
Nas duas primeiras semanas o estagiário ficou analisando custos com despesas de
viagem e analisando possíveis mudanças que pudessem ser aplicadas. Um dos custos
analisados foi então os gastos com os veículos da empresa que possuem alto custo com
manutenção corretiva, consumo médio-alto de combustível e falta de manutenção preventiva
estavam entre os principais gastos. Junto aos gastos altos com os veículos vem os gastos com
os colaboradores, principalmente em obras fora da cidade de Lages. Neste momento, em
março de 2017, a empresa estava com obras nas cidades de Passo Fundo/RS, Chapecó/SC e
Camboriú/SC e ainda estava para fechar serviços em Florianópolis/SC, Vacaria/RS e
Viamão/RS, justamente onde o custo com pessoas aumenta consideravelmente, incluindo
aluguel e/ou diárias de hotéis, três alimentações diárias para cada colaborados, além de
despesas que nem sempre podem ser previamente calculadas.
Em 18 de março de 2017 ocorreu então a reunião programada para captação de ideias.
Se conseguiu contar com a participação de todos os colaboradores nesta data. Então pela
pauta da reunião foram colhidas ideias e discutidos onde se iniciaria o processo de melhoria
continua, aplicando planos que pudessem ser acompanhados e permitindo analisar os
resultados obtidos, inicialmente foi proposto que um colaborador gerisse todos os veículos da
empresa, realizando um checklist diário, ou pelo menos umas 3 vezes na semana, analisando
as manutenções preventivas necessárias, e mantendo os veículos em melhores condições de
serviço. Outra ideia que surgiu foi pela substituição dos veículos mais antigos por novos que
estes diminuiriam os custos com manutenção e melhorariam os gastos com consumo de
combustível, porém esta ideia foi de imediato descartado pelos gestores da empresa pois se
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trata de um investimento alto e eles entendem que existe outras maneiras de reduzir os custos
com os veículos. Outro ponto discutido em reunião foi a parceria que a empresa tem com um
posto de combustível na cidade. A empresa abastece os veículos e acerta o pagamento de
quinze em quinze dias, porém por este prazo a empresa estava pagando o litro da gasolina em
março/2017 o valor de R$ 3,749, enquanto tinha outros postos na cidade vendendo o mesmo
combustível pela importância de R$ 3,599, uma diferença considerável de 15 centavos por
litro de combustível, ficou definido então que os gestores iriam analisar a possibilidade de
conversar com o posto em que já existia a parceria de realizar valores diferenciados para a
empresa ou em último caso buscar parceria com outro posto.
Então se passou ao segundo item da pauta da reunião que era da necessidade de
melhorar o planejamento para a realização das obras. Diversos pontos foram discutidos, entre
os mais importantes estavam, sempre visitar o local da obra para confeccionar orçamentos,
reunir todas as informações necessárias com riqueza de detalhes para a montagem dos
projetos uma vez que quem desenha o projeto nunca vai até o local da futura execução da obra
e este necessita das informações de quem fez o orçamento e de quem está executando as obras
nos casos em que é necessário algum aditivo.
Outra questão levantada para discussão foi o de reunir todo o material necessário para
a execução da obra e se deslocar somente uma vez com veículos da empresa para o transporte
deste material diferente do que ocorria na época em que toda semana era levado um pouco de
material aproveitando que toda semana a equipe se deslocaria para a obra, com o método
antigo fazia com que os colaboradores necessitassem acordar mais cedo para carregar o
veículo, aumentava muitas vezes o peso do veículo fazendo assim que o mesmo aumente seu
consumo de combustível por viagem, em alguns casos o material necessitava ser vistoriado
pela empresa contratante o que gera um maior desperdício de tempo toda semana, entre outros
relatos dos colaboradores, decidiu então pelo transporte dos matérias, sempre que possível em
uma única vez.
Outro fator que impactava consideravelmente nos custos eram os custos com diárias
de hotéis como o caso da cidade de Chapecó/SC em torno de R$ 1000,00 mês e com o aluguel
de uma residência em Passo Fundo/RS que junto com o aluguel do imóvel somava-se os
custos com luz, água e vigilância, girando em torno de R$ 1400,00 mês. Decidiram então
buscar hospedagens alternativas nas cidades de execução das próximas obras como pousadas,
hostels, buscando sempre um melhor custo benefício.
Por fim foram determinadas ações e designado responsáveis e prazos para análise e
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discussão, foi programado também uma reunião para o dia vinte e dois do mês de abril, onde
aproveitando o feriado de Tiradentes na sexta-feira, todos os colaboradores estariam no
sábado.
A partir daí iniciou-se os trabalhos de melhoria continua da empresa, o estagiário
esteve diariamente acompanhando os gastos, ficou responsável incialmente por realizar as
conferências dos veículos e juntamente com o colaborador responsável realizar as
programações de manutenção preventiva dos mesmos, como trocas de óleo, regulagens
necessárias, lavações, trocas de itens de desgaste, entre outros.
Os gestores conseguiram negociar com o posto valores diferenciados pelo combustível
o que considerando o prazo de quinze dias para pagar os mesmos analisaram que não
compensava buscar por outro posto atrás desta parceria.
O acadêmico acompanhou diariamente o trabalho do desenhista/projetista da empresa
Jean e sempre que chegavam informações das obras e orçamentos ocorria as verificações de
possíveis melhorias a serem aplicadas. Ocorreu significativa melhora no quesito de coleta e
repasse de informações. Por este ser um ponto bem crítico do processo, onde envolve
principalmente uma pessoa que nunca está na obra física, as informações tem que chegar com
clareza e com muitos detalhes, estas informações têm que ser coletadas e repassadas sem
nenhuma perda de informações para que este serviço seja feito corretamente.
No início do mês de abril a empresa fechou o maior contrato em questão de valores e
tempo deste ano. Um serviço para um órgão público em Florianópolis/SC, que tem como
prazo final para entrega da obra no mês de setembro/2017.
Por se tratar de um dos maiores contratos desde a criação da empresa até o momento,
inicialmente se deslocaram os dois gestores e o gerente de serviços para coletar as
informações necessárias para execução dos serviços. Após o retorno dos mesmos já se
iniciaram os planejamentos quanto a execução dos serviços, equipes que seriam deslocadas,
terceiros que seriam contratados e possíveis parcerias que poderiam ser feitas na cidade.
A empresa então optou por realizar o aluguel de uma quitinete, conseguiu pagando
antecipadamente seis meses diminuir consideravelmente o valor em relação a outras opções
de hospedagem. Assim decidiu-se por enviar equipes de trabalho toda segunda-feira
permanecendo até na sexta-feira e retornando a Lages nos finais de semana. Em algumas
ocasiões a equipe permanece em Florianópolis por duas semanas, aproveitando para realizar
serviços nos sábados.
Preferiram também buscar por prestadoras de serviços de Florianópolis em busca de
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parcerias de mão de obra para execução das obras, visando diminuir gastos com hospedagem
e despesas de viagem de muitos colaboradores.
O material para a execução da obra é calculado para um período mensal e/ou
bimestral, dependendo do fornecedor, e o mesmo é comprado com antecedência e
transportado em uma única viagem até o local de execução da obra.
Em abril ainda foram realizados orçamentos para serviços em uma empresa de bebidas
da cidade de Viamão/RS, além de participar e vencer uma licitação de um órgão público da
cidade de Vacaria/RS, para início dos serviços na segunda quinzena de maio e no início de
junho respectivamente.
Na reunião realizada em abril/2017 iniciou pela leitura da ata da reunião anterior e a
discussão dos itens em que estavam sendo aplicados as melhorias planejadas. Ficou evidente a
melhoria inclusive no ambiente de trabalho e também já no primeiro mês na redução de
alguns custos como o de gastos com combustível e despesas de viagem.
A empresa ainda continuava com o aluguel em Passo Fundo/RS que permaneceu sem
utilização por mais de um mês, pois as obras estavam paradas na cidade aguardando a
liberação da estrutura por ordem de órgão ambiental. Ficou definido em reunião o termino do
contrato de locação o que diminuiria os gastos em torno de R$ 1500,00 mensal.
Foi cogitada a possibilidade de o desenhista/projetista acompanhar, sempre que
possível, os gestores e gerente nas obras para elaboração de orçamentos, este poderia diminuir
ainda mais possíveis erros ao desenhar os projetos o que diminuiria tempo de execução das
obras, aumentando a lucratividade da empresa. Esta ideia foi aceita parcialmente, o
colaborador acompanhará inicialmente orçamentos das obras em Lages e região para adquirir
experiência e conhecimento, deixando aberta a oportunidade deste se tornar um orçamentista
oficial da empresa, liberando o gerente de serviços para um maior foco na execução das obras.
Discutido com os colaboradores sobre as futuras obras que iriam executar solicitando
que os mesmos trouxessem para as próximas reuniões pontos a serem melhorados e ocasiões
em que pudessem ser aplicados pontos de planejamento de melhoria.
Infelizmente durante o breve período de estágio e também devido as consequências de
as obras serem sempre fora da cidade de Lages/SC, não se teve a oportunidade de visitar
nenhuma obra e acompanhar a execução dos serviços. Porém a oportunidade de iniciar na
empresa a implementação reuniões mensais para captação de ideias de melhorias e redução de
despesas se pode perceber o quanto é importante o planejamento principalmente para a
execução de grandes obras de cabeamento estruturado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste período de realização do estágio foi o primeiro contato com um ambiente
organizacional que necessitava de uma certa gestão em geral, onde possuía diversos
colaboradores extremamente técnicos exímios, que realizavam seus serviços de maneira
exemplar, o que com toda certeza é o que faz com que a empresa Microcable serviços em
telecomunicações e energia Ltda. ME seja reconhecida em diversas cidades do sul do Brasil.
Logo no início do estágio, ao propor uma reunião para discutir pontos e ideias de
melhorias, houve um certo receio por parte dos gestores pois aquilo estava totalmente fora do
habitual, sendo que a última reunião deste tipo havia ocorrido há mais de um ano atrás e a
mesma não havia trazido resultados significativos. Após conseguir implementar a ideia das
reuniões, analisar principais custos, analisar principais pontos que necessitavam de melhoria e
observação foi possível dialogar melhor com os gestores da empresa e mostrar a importância
de os colaboradores trazerem assuntos para serem discutidos em reuniões ou até mesmo no
dia a dia. Buscando sempre alguma maneira de melhorar algum processo.
Já na primeira reunião foi possível notar que havia muitas ideias de melhorias, alguns
colaboradores ainda estavam receosos sobre falar por medo que estivessem falando algo
errado, porem quando começaram a falar e notarem que estavam sendo escutados as ideias de
melhoria foram surgindo e destas puderam ser definidas ações para serem acompanhadas.
Como conclusão final deste período de estagio precisa ser citado a questão do
planejamento para as obras, neste ponto que inicialmente foi considerado o mais crítico de
todo o processo foi onde surgiu os pontos que mais necessitavam de melhoria, por se tratar de
uma empresa que estava acostumada e de certo ponto acomodada pois até o momento não tem
de certo modo uma concorrência no mesmo nível, a Microcable se encontrava de certo modo
satisfeita com seus resultados, realizando diversos serviços e tendo lucro ou em alguns casos
não tendo prejuízo.
Após a discussão dos itens de melhora do planejamento, foi mostrado a importância de
se dedicar mais tempo ao planejamento para diminuir o tempo de execução da obra e em
consequência diminuindo erros, retrabalhos, entre outros itens que se resumem em custo
elevado na execução das obras.
Enfim, ao final do período de estágio fica uma enorme sensação de satisfação por
conseguir de certo modo apresentar uma cultura diferente a todos os colaboradores e aos
gestores da empresa, que com a mudança de alguns hábitos os resultados são completamente
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diferentes, que com a aplicação de um melhor planejamento em apenas um mês já foi possível
perceber um aumento na lucratividade, pois diversos custos puderam ser diminuídos e alguns
eliminados. Foi possível perceber também que a empresa manteve a qualidade dos seus
serviços e iniciou um planejamento de aumentar o quadro de funcionários e está analisando a
possibilidade de fechar mais contratos de prestação de serviços.
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ANEXOS
ANEXO I – Ata reunião março/2017

Ata da Reunião
Data: 18/03/2017 – Hora: 08:00 – Local: Sala de reuniões
Convocados: TODOS DA EQUIPE DE CABEAMENTO (INSTALADORES, COORDENADOR,
SUPERVISOR E EQUIPE DO ESCRITÓRIO);
Não compareceram: Assuntos:
1) Explicar sobre melhoria continua, explicar sobre principais custos da empresa a todos os
colaboradores;
2) Pedir a todos os colaboradores para falarem pontos a serem melhorados, visando diminuir custos da
empresa sem perder qualidade nos serviços;
3) Melhorar o planejamento nas obras.

Encaminhamentos/Ações:
1) A) Criação de planos de ações para melhorias da empresa – Mayckon – até 25/03/17;
B) Criar pauta para próxima reunião para debater resultados e buscar novos pontos para aplicação
de melhorias – Mayckon – até 22/04/2017;

2) A) Designado responsável pelo zelo dos veículos da empresa e realizar o controle das manutenções
dos veículos, assim como realizar checklist do veículo no mínimo uma vez por semana – Luiz –
Semanalmente;
B) Verificar a possibilidade de mudança de posto de combustível ou verificar a possibilidade de
melhorar a parceria com o posto já existente – Vinicius – até 31/03/2017;

3) A) Visitar sempre o local da obra para elaboração de orçamentos, sempre reunir a maior riqueza de
detalhes para elaboração do projeto – Marcio e Miguelangelo – Sempre;
B) Reunir uma maior quantidade de material para se deslocar menos vezes até a obra para levar
materiais – Marcio – Sempre;
C) Buscar opções de hospedagem alternativas como pousadas e hostels – Luiz – Sempre;

