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RESUMO

Este relatório tem como finalidade apresentar o acompanhamento da produção e as
propostas de melhorias, em uma indústria do ramo madeireiro na cidade de Lages, SC.
Havendo muito tempo de parada de produção prejudicando o lucro liquido da empresa,
assim como abordar melhorias através de uma ferramenta de qualidade Diagrama de Pareto
80/20 utilizada para ajudar a focalizar no problema que está gerando e agir diretamente na
causa do problema, trazendo benefícios para a empresa de redução de tempo de parada de
maquina e aumento da sua capacidade de produção.
Palavra-Chave: Redução de tempo de parada, Produção, Diagrama de Pareto 80/20.

ABSTRACT

This report aims to present production monitoring and improvement proposals in a
timber industry in the city of Lages, SC. There is a lot of time to stop production, damaging
the company's net profit, as well as addressing improvements through a quality tool. Pareto
diagram 80/20 used to help focus on the problem it is generating and act directly on the
cause of the problem, bringing benefits for the company to reduce machine downtime and
increase its production capacity.

Keyword: Reduction of downtime, Production, Pareto diagram 80/20.
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1 INTRODUÇÃO
Existe uma série de problemas acumulado gerando um grande tempo de perda de
produção, a linha não consegue operar o dia todo sem ter inúmeras paradas, ocorrendo
muita perda de produtividade por motivos diversos.
Como temos um obstáculo em relação a “tempo de parada” nessa linha de
produção diário por paradas diversas por vários problemas que causa essa ineficiência.
Com base em relatórios e acompanhamento dessas atividades, há uma perda bem
significativa de produção.
Essa linha de produção e bem nova contendo uns quatro anos de funcionamento
apenas e está rodando com pouca eficiência com gargalos no processo produtivo,
quebras paradas para manutenção entre outros.
Nos dias de hoje, com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas não
pode ter erros que causem prejuízos, perda de tempo sem está agregando valor muito
menos paradas de produção desperdícios e custos desnecessários, e por este motivo fazse necessário à organização nas tarefas a serem realizadas com manutenções, tal como a
identificação dos problemas e padronização evitando-se a perda de tempo na produção.
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2 HISTÓRICO E RELATOS
2.1 HISTÓRICO DA EMPRESA
A JJ–Thomazi iniciou suas atividades produtivas no ano de 1995, com uma
produção de 200m³/mês trabalhando com madeira de Pinus oriundos de reflorestamentos
da própria empresa e de terceiros. Investiu em maquinas, equipamentos e em processos
modernos para manter-se no mercado, focando no desenvolvimento planejado pela
empresa. Conquistou o certificado FSC (Forest Stewardship Council), selo que garante ao
consumidor que o produto foi fabricado de matéria prima de floresta com certificado de
origem controlada de forma ecologicamente correta, segundo as normas FSC. Instalada em
uma área de 60.000 m², com uma área coberta de aproximadamente 7.000 m².
Localizada na Av. Mal. Castelo Branco n°813, bairro; Ferrovia – Lages SC, a
empresa atua principalmente no suprimento de madeira para indústria de transformação nos
mercados: Nacional e Internacional.
Hoje a empresa trabalha Blocos Perfilados e Madeiras Serradas em Geral, serradas
em bruto, para mercado interno moveleiro, de construção civil e de embalagens, além de
barras e estrados de cama usinados, também para mercado externo com madeira serrada,
lâminas faqueadas, flat Jamb laminados, fences, pallets, etc.

2.2 RELATO DAS OBSERVAÇÕES
Com base na rotina de acompanhamento da produção, observou-se uma frequência
elevada de paradas não programadas ou intencionais, acarretando em perdas excessivas de
produção, que havia uma defasagem com muito tempo de parada, com vários desperdícios
e o tempo na produção diária chegando até 02:52:00 horas da linha de produção parada em
apenas um dia por vários motivos (Tabela 1).
Outro ponto bastante importante e repetição dos mesmos problemas quase todos os
dias, acarretando um tempo desnecessário que já podia ser evitado para não ocorrer paradas
por esse tipo de problema por vários dias. Como essa linha é praticamente o coração da
empresa ela tem que ter o máximo possível de eficiência e a minimização dos tempos de
paradas.
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A tabela – 1 mostra minutos de tempo de parada, motivos e o tempo total em
minutos.

Tabela – 1 Tempo de Parada

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.
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3 ELABORAÇÃO DO PROJETO
3.1 TEMA
Análise no tempo de parada em uma linha de produção de uma madereira JJ Thomazi.

3.2 PROBLEMÁTICA
Falta de controle e ação sobre os motivos e tempos de parada de máquina.
Lucro líquido afetado diretamente por perda de produtividade.
3.3 JUSTIFICATIVA
3.3.1 OPORTUNIDADE DO PROJETO
Houve a oportunidade de melhorar a produção da fabrica, utilizando o diagrama de
Pareto 80/20 para identificação dos problemas e erros para ajudar a focalizar na resolução
dessas causas, gerando soluções para os devidos problemas identificados e beneficiando a
empresa.
3.3.2 Viabilidade do projeto

O projeto e plenamente viável, pois não representa custos para a empresa. Com a
aplicação desse projeto a empresa terá a oportunidade de obter resultados melhores,
diminuindo o tempo de parada e trabalhando em cima da causa raiz do problema
consequentemente, aumentara seu percentual de produção.
3.3.3 Importância do projeto
A importância dessa pesquisa é de dar-se-á finalidade de reduzir o tempo de parada da
linha de produção, e mostrando as causas e as consequências que essas paradas traz para a
empresa.
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3.4 OBJETIVOS
3.4.1 Objetivo Geral
Este projeto tem como objetivo principal redução da perda de produção através da
redução dos tempos de parada de máquina na empresa JJ – Thomazi em Lages - SC.

3.4.2 Objetivos Específicos
 Identificar os principais problemas que causam as paradas;
 Conhecer as atividades rotineiras do processo de produção;
 Criar um plano de ação eficaz que minimize a ocorrência de perda de
produção;
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4 REVISÃO DA LITERATURA
O aperfeiçoamento dos processos produtivos faz-se necessário, pois, nos dias atuais,
não e com o aumento dos preços que se atinge o lucro esperado; ao contrario, a oferta de
produtos é alta e a vantagem competitiva dá-se no preço do produto final. Para não abrir
mão dessa vantagem, as empresas deve trabalhar na redução de custo e é nesse ponto que a
produtividade elevada e a produção eficiente ganha importância (CORRÊA; CORRÊA,
2004).
De acordo com Rivera e Chen (2007), o processo produtivo associado ao uso de
recursos pode ser observado no mapeamento do fluxo. Para fazer o mapeamento do
processo, é necessário seguir o fluxo de produção, observando suas peculiaridades, as
agregações com que cada operação contribui (ou não), bem como o tempo em que o
produto permanece em cada uma delas. A teoria orienta a realização do mapeamento da
seguinte maneira:
a) A primeira etapa: uma vez definido o valor e identificada toda a cadeia de valor, é
focalizar o objeto real – o projeto específico, o pedido específico e o próprio
produto (uma viagem, uma casa, uma bicicleta) – e jamais deixar que esse objeto se
perca do início à conclusão.
b) A segunda etapa: que possibilita a primeira, é ignorar as fronteiras tradicionais de
tarefas, profissionais, funções (frequentemente organizadas em departamentos) e
empresas para criar uma empresa enxuta, eliminando todos os obstáculos ao fluxo
contínuo do produto ou à família específica de produtos.
c) A terceira etapa: é repensar as práticas e ferramentas de trabalho específicas, com o
objetivo de eliminar os refluxos, sucata e paralisações de todos os tipos a fim de
que o projeto, a missão de pedidos e a fabricação do produto específico possam
prosseguir continuamente (WOMACK; JONES, 1998).
Uma perda pode ser definida como qualquer atividade que não agrega valor
(SLACK et al., 2008).
Dentro dessa filosofia, pode-se compreender perda não só como o desperdício ou
quebra como é comumente conhecida nas indústrias, mas como atividades que não
participam ativamente da construção do produto. Dentre essas atividades, podem-se
encontrar inspeções, movimentações, paradas em geral, etc. Para uma empresa ser
eficiente, é necessário buscar a minimização destas perdas.
Segue a classificação de várias perdas encontradas no processo.
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a) Perdas por fluxo irregular: Quando o fluxo não ocorre de maneira contínua devido a
barreiras existentes (tempos de espera, transporte, ineficiências do processo,
estoque, perdas por movimentações).
b) Perdas por suprimento inexato: Decorrem do mau planejamento da quantidade e do
momento de consumo dos insumos. As barreiras são superprodução ou
subprodução, entrega antecipada ou atrasada e, novamente, estoques.
c) Perdas por resposta inflexível: São consequentes da falta de flexibilidade do
processo. Algumas sintonias de flexibilidade inadequadas são: lotes grandes,
atrasos entre as atividades, variações no mix de atividades maiores do que as
variações na demanda do cliente.
d) Perdas por variabilidade: Variações no processo que afetam o nível de qualidade do
produto. Podem ser incluídos nesse contexto a confiabilidade deficiente do
equipamento e os produtos ou serviços defeituosos (SLACK et al., 2008).
O mapeamento também auxilia a empresa a enxergar claramente os pontos fortes,
pontos fracos (pontos que precisam ser melhorados tais como: complexidade na
operação, reduzir custos, gargalos, falhas de integração, atividades redundantes,
tarefas de baixo valor agregado, retrabalhos, excesso de documentação e
aprovações), além de ser uma excelente forma de melhorar o entendimento sobre os
processos e aumentar o desempenho do negócio. (MANGANOTE, 2005, p. 278).

O mapeamento do processo de produção ajuda a conhecer a fundo cada etapa da
produção e por isso facilita na identificação e correção dos problemas que se encontram em
diversas áreas.
Muitas organizações operam abaixo de sua capacidade máxima de processamento,
seja porque a demanda é insuficiente para preencher completamente sua capacidade, seja
por uma política deliberada, de forma que a operação possa responder rapidamente a cada
novo pedido. Com frequência, entretanto, as organizações encontram-se com algumas
partes de suas operações funcionando abaixo de sua capacidade, enquanto que outras estão
funcionando em sua capacidade máxima (SLACK et al., 2002).
Segundo Rooney e Hopen (2004), a principal diferença entre a solução estruturada
de um problema e outros métodos é a identificação de sua causa raiz, pois se esta não for
erradicada, o problema retornará.
O método de Pareto é uma ferramenta que ajuda a ordenar e priorizar os problemas
dentro de uma organização. O objetivo é dividir problemas os grandes em vários problemas
menores transformando-os mais fáceis de serem resolvidos, permitindo que se estabeleçam
metas concretas e possíveis de serem atingidas (CAMPOS, 2004).
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Segundo Olivera et al. (2014 apud RODRIGUES, 2012) para a elaboração do
diagrama de Pareto, deve-se primeiramente coletar os dados, identificar as causas
principais e elaborar as planilhas para análise dos dados recolhidos, onde devem conter os
dados totais individuais e acumulados e a porcentagens totais e acumuladas.
Como resolver um problema pelo método de Pareto (CAMPOS, 2004):
a) Reclamações de consumidores, atrasos de processos, custo elevado entre outros.
b) Após identificação do problema, o mesmo deve ser estratificado, diminuir o
problema grande em vários problemas menores, sendo assim mais fácil de resolvêlos. Para isso algumas ferramentas da qualidade deverão ser utilizadas: 5W1H,
Diagrama Ishikawa, 5 Porquês entre outras.
c) Deverá ser coletados dados de cada estratificação, verificando assim suas
importâncias e a frequência que os erros estavam acontecendo, de modo que não
seja levada em consideração a opinião de cada um.
d) Após as coletas de dados poderemos identificar quantitativamente os itens mais
importantes e qual processo deverá ser atacado, para solucionar problemas.
e) Fase da aplicação de metas, após a visualização dos possíveis erros, deverá ser
estipulada metas a fim de solucionar o problema, obedecendo a prioridade
observados pelo Método de Pareto. Caso as metas não forem atingidas deverá ser
realizado processo novamente e identificar possíveis falhas.
Segundo Heizer e Render (2001), os diagramas de Pareto são um método de
organizar erros, problemas ou defeitos para ajudar a focalizar nos esforços de resolução de
problemas. Eles são baseados no trabalho de Vilfredo Pareto, um economista do século
dezenove. Joseph M. Juran popularizou o trabalho de Pareto quando sugeriu que 80% dos
problemas de uma empresa são resultados de apenas 20% das causas. A análise de Pareto
indica quais problemas podem produzir as maiores consequências.
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5 METODOLOGIA
Será feita uma pesquisa qualitativa, utilizando método de estudo de caso analisando
e a coleta de dados na empresa (madeireira JJ - Thomazi), visando atender a todos os
objetivos propostos.
A coleta de dados para a implementação deste projeto será através de avaliação de
documentos e observações in loco para coleta de dados de processos produtivos e controle
do tempo de paradas na produção da empresa.
5.1 Delineamento da pesquisa
Este relatório tem por finalidade a melhoria em uma linha de produção, sendo
assim, foi optado por utilizar o método de Pareto 80/20 para identificação dos principais
problemas que causam as maiores perdas de produção, e consequentemente buscando
soluções para esses devidos problemas.
5.2 Definição da área
A área escolhida para aplicar o método de Pareto 80/20 para apontar e ajudar a
focalizar nas soluções dos problemas foi a linha de produção, “Linha Mill”.

5.3 Plano de coleta de dados
A coleta de dados e informações foram através de conversas com os colaboradores
e encarregado do setor extraindo conhecimento de cada processo de produção foram feitas
através do acompanhamento da Linha Mill.
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6 DESENVOLVIMENTO
O primeiro contato com a empresa foi com os engenheiros onde foi conversado
sobre os possíveis problemas com essa linha de produção, que está com uma produção
muito baixa da meta satisfatória, então houve uma reunião com os proprietários e os
engenheiros com a permissão do acompanhamento para possíveis soluções de melhoria.
O acompanhamento das atividades foram desenvolvidos relatórios diários
apontando o tempo de parada e por quais motivos ocasionou essas possíveis paradas,
durante o acompanhamento houve bastante diálogo com o operador da linha, encarregado
do setor e com os colaboradores visando buscar conhecimento e experiência sobre o
processo da linha, para poder trazer melhorias e soluções para os problemas.
Tabela – 2 Atividades ocorridas e paradas

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.

Como mostra a (tabela – 2) são os principais problemas que causam o maior dano
em perda de tempo de produção, prejudicando o lucro liquido da empresa, com paradas por
vários motivos que aconteceram. Com isso tudo foi observado, que a uma fraqueza na parte
de manutenção que foi a que mais gerou problemas e paradas, foram por falta de
manutenção.
A atividade de nº 1 que foi o Picador, gerando 187 minutos parados foi a que deu o
tempo mais alto sem produção. A atividade de nº 1,2 e 7 estão relacionas ao picador se uma
parar, para tudo por que elas trabalham juntas em conjunto.
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Houve também atividades que chegaram a se repetir até por 10 ou mais vezes, ou
seja, foram muitas paradas pelo menos motivo que não era necessário acontecer, pois esse
problema teria que ser resolvido antes não esperar dar esse número excessivo de repetições
para resolver um problema.
Gráfico – 1 Diagrama de Pareto

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018

O gráfico - 1 Diagrama de Pareto mostra os problemas ocorridos, as primeiras 8
atividades representam 0,81% do total de minutos parado e as 5 ultimas atividades
representam 0,19% do total de minutos parados, ou seja, o foco dos problemas que afetam
essa linha de produção estão nos 0,81% nos primeiros 8 problemas que mostra o gráfico
estão destacados em azul.
No entanto como houve uma consequência de problema gerados, de até duas vezes
em um único dia ou até mesmo mais que duas, as tarefas realizadas diariamente eram
praticamente a mesma única coisa que mudava era a bitola da madeira que estava sendo
serrada. Dados que foram coletados só no período diurno da produção.
A linha de produção e uma linha supostamente nova esta com três ou quatro anos de
uso somente, mas encontra-se com muitos problemas justamente por ser uma operação
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pesada trabalhar com madeira, com seu peso vibrações que ocorre com a linha em
operação, a própria casca e resíduos da madeira causa sujeira a rezina gruda no maquinário
gerando uma crosta grossa espécie de uma cola, assim dificultando ainda mais a sua
operação acarretando ainda mais para ocorrer os problemas que já vêm a acontecer.
Supostamente com essa serie de problema que encontra-se essa linha de produção
torna-se ineficiente com todo esse tempo que e perdido, que automaticamente prejudica no
lucro liquido da empresa e seus custos com colaboradores, energia elétrica e outras series
de custos.
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7 PROPOSTAS DE MELHORIA
De acordo com a numeração citada da Tabela – 2 Atividades ocorridas e paradas;
citamos as atividades de acordo com a numeração do mesmo.
1 Picador
2 Esteira que puxa do cavaco para o Picador
7 Quebrou o suporte do motor da esteira de entrada pro picador
Como foi uma das atividades que houve uma maior perda de tempo de produção
relacionado com o picador, três atividades que trabalham juntas se uma parar, para toda a
produção.
Solução; Fazer uma preventiva geral no picador, esteiras, motores, redutores, eixos,
rolamentos, lubrificação e limpeza do ambiente semanal/diária. Troca de óleo dos redutores
assim que der o vencimento das horas trabalhadas, se houver alguma trica em qualquer tipo
de equipamento realizar a manutenção do mesmo não deixar quebrar para depois arrumar.
Lubrificação dos equipamentos é extremamente importante a serem feitas diário/semanal,
trocar as facas do Picador nos horários do meio dia, ou antes de começar a produção.
Limpeza do ambiente é muito importante vários problemas nas esteiras de travar ou parar é
por entra sujeira pedaços de cavaco, entre o cilindro do eixo e a esteira.
3 Troca de serra
Durante 16 dias de acompanhamento das atividades, se perdeu 90 minutos de
produção com as trocas das serras dos 7 cabeçotes.
Solução: Verificar a qualidade das serras e se a afiação está sendo feita
corretamente.
4 Falta da matéria-prima
Houve 82 minutos sem produzir por não chegar a matéria prima na cancha. Motivos
é de o muque estar sobrecarregado com serviço de descarregar os caminhões e furou o
pneu alguns vezes com frequência por uns quantos dias.
Solução: Distribuição melhor dos serviços com o muque no pátio e para alimentar
linha de produção não deixando parar, ou com a aquisição de mais um muque para os
serviços, um ficar focado em descarregar os caminhões e outro alimentando a linha Mill e a
linha do carro.
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5 Arrumando toras na cancha
Muitas toras ficam desalinhadas na cancha para dar entrada no processamentos do
mesmo. Muitas vezes o operador do muque por já esta sobrecarregado com os serviços de
descarregar os caminhões já deixa as toras atravessadas na cancha ai o operador da linha
tem que parar a produção para alinhar as toras.
Solução: Soldagem de umas grades de ferro em um lado da cancha para as toras
irem percorrendo alinhadas ou por uma alguém ali para fazer esse serviço que não seja o
operador da linha, ai a linha não para por esse motivo.

6 Dogueira não conforme
Houve um problema que os dogs das cercas não estavam saindo corretos.
Problemas nas serras e no eixo do motor.
Solução: Manutenção preventiva dos equipamentos da Linha Mill já minimizaria as
quebras e evitaria perde esse tempo todo com um problema que pode ser resolvido antes de
acontecer “quebra”.
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8 CONCLUSÕES
Este relatório teve o objetivo de propor melhorias, para uma empresa do ramo da
madeireira O diagnostico foi através do acompanhamento e observação direta com os
processos, coletando os dados diários de tempo em que ficou parado e por quais motivos.
Depois de ter o acompanhamento e os dados coletados, foi descrita a proposta para
utilização do diagrama de Pareto 80/20 para a estratificação dos problemas e começar as
soluções pela causa raiz sabendo os quais problemas afetam mais a produção, e por onde
corrigir primeiro.
A proposta de melhoria vai ter para a empresa inúmeros benefícios reduções de
tempo de paradas, agilidade no processo e agregação de qualidade do produto e
automaticamente aumentando sua produção e acrescentando no seu lucro liquido da
empresa. No entanto parte do objetivo foi alcançado: reduzir o tempo de parada de
maquina.
Essa linha produz em média 80 m³ por dia durante 16 dias que foi de
acompanhamento obteve uma produção de 1280 m³ total em 16 dias de produção contando
todas as paradas e perda de produção que houve. São 08:15 horas por dia de trabalho, o
total de minutos parados no Diagrama de Pareto foram de 858 minutos, isso em horas
chega à 14,30 horas sem produção. A produção média é de 9,815 m³ por horas/trabalho,
então deixou de produzir cerca de 140,35 m³ por essas paradas.
Obviamente foram perdidos 10,96% da produção com o total de problemas
identificados, segundo Diagrama de Pareto 80/20 corrigindo os oito primeiros problemas
que foram identificados reduzira esse percentual de perda de produção em 81,11% e dará
um aumento de produção em 8,89% obviamente a produção aumentaria para 87,112 m³
dia.
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9 CRONOGRAMA

Dia/Mês/Ano

Dias da Semana

Horário
Inicial/Final

20/08/2018
21/08/2018
22/08/2018
23/08/2018
24/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
29/08/2018
30/08/2018
31/08/2018
03/09/2018
04/09/2018
05/09/2018
06/09/2018
10/09/2018
11/09/2018
12/09/2018
13/09/2018
14/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
21/09/2018
24/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
27/09/2018
28/09/2018
01/10/2018

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira

08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15
08:00 às 15:15

Supervisão
Orientação
Seminário

Nº. Horas Total Horas
Por dia Acumuladas
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180

12
18
06
TOTAL

216
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