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Resumo
A nova forma de competição global impõe que as empresas estejam

comprometidas com o contínuo aperfeiçoamento de seus produtos/processos e com a
eliminação das perdas. É no âmbito desta abordagem que se situa o presente artigo,
examinando os erros e acertos no processo de medição das perdas associadas ao
beneficiamento do couro na indústria de curtume. Um estudo que permita a medição dos
níveis de perdas internas em uma empresa de curtume é, sem dúvida, útil para auxiliar o
processo de análise e de melhoria da eficiência interna dos processos produtivos, podendo
constituir-se em uma importante ferramenta de apoio gerencial. O estudo realizado aponta
um vazamento de perdas que se apresenta em todas as operações do processo estudado.
Esta constatação coloca em evidência a necessidade de uma completa revisão do processo
produtivo operado pela empresa, seja nos aspectos de modelagem da operação de trabalho,
seja na configuração dos seus procedimentos de gestão.
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1. Introdução

Em nível mundial, o ambiente produtivo tem passado por constantes mudanças nos

últimos anos, e poucos executivos ignoram a rapidez com que as pressões competitivas se

intensificaram recentemente. As tecnologias de produção e de gestão evoluíram em um

processo interativo em que se busca atender à rentabilidade do capital investido, podendo-

se prever crescente interdependência.

Esta nova forma de competição global também impõe que as empresas estejam

comprometidas com o contínuo aperfeiçoamento de seus produtos/processos e com a

eliminação das perdas. A idéia de perdas como um problema da indústria tem atravessado

os tempos, desde Henry Ford, sem que sua definição tenha sofrido mudanças. Qualquer

input desnecessário ou qualquer output indesejável em um sistema e, especialmente, no

processo industrial, é desperdício.

Ao contrário das empresas tradicionais, que contavam com a complacência do

mercado, quando este absorvia suas ineficiências, suportando preços altos, as empresas

modernas são impelidas a procurar ininterruptamente maior produtividade e eficiência.

Assim, as atividades que não agregam valor ao produto devem ser reduzidas sistemática e

incessantemente, não se admitindo mais qualquer forma de perda.

É no âmbito desta abordagem que se situa o presente artigo, propondo examinar

os erros e acertos no processo de medição das perdas associadas ao beneficiamento do

couro na indústria de curtume, através de um estudo de caso.

2. Avaliação das Perdas dos Sistemas Produtivos

O Sistema Toyota de Produção apresentou a necessidade de se eliminar as

perdas que geralmente não são notadas porque se tornaram aceitas como uma parte

natural do trabalho diário. Para a Toyota, a única forma de aumentar o lucro consiste

em reduzir os custos, mas, conseqüentemente, a atividade de redução de custos sempre

teve a mais alta prioridade nesta companhia.

De acordo com SHINGO (1996), a adoção do princípio do não-custo e a

eliminação da perda permitiu à Toyota, com freqüência, tomar a iniciativa de reduzir os

preços de vendas dos seus carros nos últimos 35 anos. Este fator é decorrente somente

quando a redução de custo se torna o meio para manter ou aumentar lucros, estando a

empresa motivada para eliminar totalmente o desperdício.
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Similarmente baseado no Sistema Toyota, BORNIA (1995) propôs um sistema

para a identificação e mensuração das perdas de uma empresa, baseando-se na utilização de

sistemas de custos. Neste sentido, foram criados procedimentos para a utilização do custeio

por atividades e do método da unidade de esforço de produção (UEP), bem como

indicadores para mensuração das perdas.

3. Tipologia das Perdas dos Sistemas Produtivos

3.1. Trabalho e Perdas

A procura incessante pela redução das perdas é uma das principais características

das empresas modernas. No Sistema Toyota de Produção, os esforços das empresas são

separados em trabalho e perdas. O trabalho divide-se em trabalho que agrega valor e

trabalho que não agrega valor (SHINGO, 1996), conforme apresentação a seguir.

 Trabalho que
agrega valor

Ou trabalho efetivo compreende as atividades que realmente
aumentam o valor, dentro da ótica do consumidor.

 Trabalho que não
agrega valor

Ou trabalho adicional compreende as atividades que não aumentam o
valor do produto, porém servem de suporte para o trabalho efetivo.

Obviamente, a empresa deve concentrar-se em eliminar as perdas e minimizar o

trabalho adicional, maximizando o trabalho efetivo, que precisará ser efetuado com a maior

eficiência possível.

Para melhor compreensão destes conceitos, deve-se conhecer a natureza das

atividades que compõem o processo de produção. “Um processo pode ser entendido como

um fluxo de materiais e informações desde a matéria-prima  até o produto final”

(FORMOSO, 1996). Nesse fluxo, os materiais são processados, inspecionados,

movimentados ou estão em espera. Assim, as atividades componentes de um processo

podem ser classificadas em duas principais categorias: atividades de conversão: envolvem

o processamento dos materiais em produtos acabados; atividades de fluxo: relacionam-se

com as tarefas de inspeção, movimento e espera dos materiais.

São as atividades de conversão que normalmente agregam valor aos produtos, ou

seja, transformam as matérias-primas ou componentes nos produtos requeridos pelos

clientes. Entretanto, nem toda atividade de conversão agrega valor aos produtos.

Do ponto de vista da gerência da produção e das operações, a identificação e a

avaliação das perdas constituem importantes mecanismos do processo gerencial,

caracterizando-se, inclusive, como instrumentos de melhoria e aperfeiçoamento do sistema

(BORNIA, 1995).
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Observa-se que as empresas de curtume, igualmente inseridas em um ambiente de

elevada competitividade, ostentam também dificuldades de aperfeiçoamento na nova ordem

competitiva, em função de diversos fatores, tais como: grande diversidade de atividades e

operações; gestão empírica de processos e produtos; sistema gerencial não participativo;

falta de mecanismos de planejamento e controle; falta de uma gestão visando à qualidade

dos produtos, entre outros.

3.2. Classificação das Perdas

Para a redução e, até mesmo eliminação total das perdas, é de extrema relevância

conhecer sua natureza e identificar suas principais causas. “Com esse intuito, as perdas

podem ser classificadas de acordo com seu controle, sua origem e sua natureza”

(FORMOSO, 1996).

3.2.1. Perdas Segundo seu Controle

Do ponto de vista do controle, as perdas podem ser classificadas da seguinte

forma: Perda inevitável (ou perda natural) - Corresponde a um nível aceitável de perdas

que é identificado quando o investimento necessário para sua redução é maior que a

economia gerada. Esse nível pode variar de empresa para empresa; Perda evitável - Surge

quando os custos de ocorrência são maiores que os custos de prevenção. São conseqüências

de um processo de baixa qualidade no qual os recursos são empregados inadequadamente.

A figura 1 mostra como é equacionado este tipo de perda.

FIGURA 1 – Perdas segundo seu controle

Fonte: Adaptado de FORMOSO, 1996.
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Observa-se que, na situação atual, as atividades que não agregam valor são

bastante elevadas. Na situação desejada, obtém-se uma melhoria na performance das

atividades que agregam valor, elimina-se uma parcela das atividades que não agregam valor

e reduzem-se as demais perdas (perda inevitável) que só poderão ser eliminadas ou

reduzidas pela mudança dos níveis de desenvolvimento tecnológico e gerencial.

3.2.2. Perdas Segundo sua Origem

As perdas em geral ocorrem e podem ser identificadas durante as etapas de

produção. “Contudo, sua origem pode estar tanto no processo, quanto nos processos que o

antecedem, como na fabricação de materiais, preparação de recursos humanos, projetos,

suprimentos e planejamento” (FORMOSO, 1996).

3.2.3. Perdas Segundo sua Natureza

A visão geral da produção, vista como um processo, resultou em uma conceituação

cada vez mais ampla de perda. O sistema convencional do passado concentrava-se em três

espécies principais de perdas: material refugado, tempo ocioso dos funcionários e pouca

utilização das máquinas.

Atualmente, o Sistema Toyota de Produção (STP), descrito por SHIGEO SHINGO

(1996), identifica sete tipos de perdas, quais sejam:

TIPOS DE PERDA DEFINICAO

Perdas por superprodução Referem-se à produção de itens acima do necessário ou
fabricados antecipadamente.

Perdas por transporte Referem-se basicamente às atividades de movimentação de
materiais, as quais usualmente não adicionam valor ao produto.

Perdas no processamento Consistem em se trabalhar fazendo peças, detalhes ou
transformações desnecessárias ao produto.

Perdas por fabricação de
produtos defeituosos

Como o nome indica, originam-se na confecção de itens fora das
especificações de qualidade.

Perdas no movimento Relacionam-se à movimentação inútil na consecução das
atividades, ou seja, à ineficiência da operação propriamente dita..

Perdas por espera São formadas pela capacidade ociosa, quer dizer, por
trabalhadores e instalações parados, o que gera custos.

Perdas por estoque A existência de estoques gera essas perdas, as quais envolvem os
custos financeiros para sua manutenção.
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Conforme OHNO (1997), a eliminação completa dessas perdas pode aumentar a

eficiência de operação por uma ampla margem. Para fazê-lo, devemos produzir apenas a

quantidade necessária, liberando assim a força de trabalho extra. Entretanto, o Sistema

Toyota de produção revela claramente o excesso de trabalhadores.

Vale ressaltar que, para ocasionar a redução destas perdas, é necessário que haja

esforços de todas as pessoas que fazem parte da organização, a cooperação permanente

entre departamentos e funções, além de forte liderança e direção por parte dos executivos.

4. Procedimento para Mensuração das Perdas

A medição das perdas associadas ao processo produtivo da indústria de curtume

torna-se possível através do cálculo dos indicadores (trabalho efetivo; trabalho adicional;

perdas por espera; perdas por transporte; perdas por produção defeituosa; perdas no

movimento; e perdas por estoque) das variáveis, conforme apresentado por BORNIA

(1995).

Neste trabalho, os indicadores de perdas apresentados são calculados da seguinte

forma:

a) Parcela Efetiva (PE)

Este índice corresponde à proporção do trabalho efetivo dentro do total gasto no

período: PE = Trabalho Efetivo / Total.

Esta parcela de trabalho efetivo pode variar de 0 a 1 (0 a 100%), ainda assim não

deva estar próximo de 0 em situações reais. Significa o percentual dos gastos do período

devido ao trabalho que realmente agregou valor aos produtos. O objetivo é que esta parcela

seja a mais alta possível, ou seja, próxima dos 100%.

b) Parcela Adicional (PA)

A parcela adicional como o próprio no me diz, representa a parte do total que

eqüivale ao trabalho adicional: PA = Trabalho Adicional / Total.

Teoricamente este indicador pode variar de 0 a 1. Todavia, na prática, não deve

situar-se próximo a 1. Ele mostra a proporção do montante despendido composta pelo

trabalho que suporta as atividades de transformação. Apesar, que possivelmente, não se

consiga reduzir a zero esta parcela, deve-se procurar reduzi-la.

c) Parcela de Perdas (PP)

A parcela de perdas é formada pelas perdas, condicionadas pelo total: PP =

Perdas / Total.
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Este dado é obtido através do percentual dos gastos do período despendidos em

esforços que, além de não agregar valor aos produtos, também não são necessários para o

suporte ao trabalho efetivo. O objetivo principal quanto a esta parcela, é sua total

eliminação.

d) Parcela das Perdas por Espera, ou Ociosidade (OC)

Constituída pela divisão das perdas por espera (ociosidade) pelo total, em termos

percentuais representa a ociosidade do sistema produtivo. OC = Perdas por Espera /

Total.

e) Parcela das Perdas no Movimento, ou Ineficiência (IN)

É calculada revitalizando a ineficiência pelo total. IN = Perdas por Mov. / Total.

f) Parcela das Perdas por Transporte (TR)

É calculada através da divisão das perdas por transporte pelo total dos gastos. TR

= Perdas por Transporte / Total.

g) Parcela das Perdas por Estoque (PEs)

Está parcela é obtida de acordo com os custos de manutenção do estoque e os

encargos apropriados no total dos gastos. PEs = Perdas por Estoque / Total.

h) Parcela das Perdas por Produção Defeituosa (PD)

É calculada através da produção defeituosa do período, em termos monetários,

relativizada pelo total. PD = Perdas por Produção Defeituosa / Total.

Desta forma, com os procedimentos propostos, foram mensuradas as perdas por

espera, por estoques, no movimento e por produção defeituosa, além dos trabalhos efetivo

e adicional.

5. Diagnóstico de um Caso Examinado

 A empresa objeto de estudo trabalha com fabricação, comércio, e exportação de

couro. A matriz, onde se encontra a fábrica, está situada em Juazeiro/BA e possui filial

(escritório) em Salvador/BA. Neste item, mostra-se detalhadamente como está composta a

empresa quanto ao processo produtivo e quanto as suas características históricas e físicas.

5.1. Análise da Estrutura Organizacional e do Processo Produtivo

 Fundada na década de cinqüenta, a empresa estudada, aqui cognominada de

“Empresa Y”, se constitui, atualmente, como uma das maiores indústrias de beneficiamento

de couro do Estado da Bahia. Está caracterizada como uma indústria de Curtume
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Tradicional, ou seja, tem a capacidade de realizar todas as operações, desde o couro cru até

o couro acabado. O processo de produção do couro é do tipo contínuo.

 Recentemente, em função da necessidade de atualização tecnológica, a empresa

passou a adquirir novos equipamentos e realizou um diagnóstico organizacional. Porém,

ainda adota um PCP (Planejamento e Controle da Produção) tradicional, dentre as

tecnologias de manufatura avançada, utiliza-se como ferramentas apenas o MRP.

Hoje, a empresa apresenta uma produção diária efetiva de 38 toneladas de couro

bovino e 7 mil peles de cabra e carneiro. Possui um quadro de 425 funcionários. Seu

processo produtivo é alimentado tanto pela matéria-prima “couro” quanto por insumos

químicos.

Em relação ao couro bovino, a empresa produz 40% no estágio wet-blue (wet-blue:

couro curtido com sais de cromo, molhado e de coloração azulada, vindo destas características o seu

nome), 30% em crust e os restantes 30% em acabados, escoando 50% da produção total

para o mercado externo. Já nos artigos de peles de cabra e carneiro, transforma 60% de sua

produção em artigos acabados e nobres (pelicas, napa e camurça), comercializando os

outros 40% no estado wet-blue para o mercado externo.

A comercialização do couro está voltada tanto para o mercado interno quanto para

o mercado externo. O couro exportado tem como destino vários países, a saber: Itália,

Espanha, Turquia, Hong Kong, Singapura, Portugal, China e Países Baixos. Já no mercado

interno, a produção é negociada em sua grande maioria nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

5.2. Processo Produtivo do Caso Estudado

A indústria de curtume é composta de 3 segmentos: Curtume Tradicional; Curtume

de wet-blue e o Curtume de Acabamento.

Neste trabalho, analisou-se apenas as operações até o estágio do couro wet-blue,

no que se refere ao processo de medição de perdas. As etapas do processo produtivo,

podem ser descritas da seguinte forma:

 Remolho - é o reverdecimento, ou seja, é o tratamento de peles salgadas ou

secas com água fria, a fim de reidratá-las, tornando-as iguais a como eram sobre o animal

vivo;

 Caleiro/Depilação - Caleiro: tratamento de peles com cal suspensa em água,

destinado ao intumescimento e desenvoltura das fibras da pele crua. Depilação: processo

químico no qual é procedida a remoção do cabelo ou pêlo das peles dos animais;
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 Descarne - eliminação da hipoderme (gorduras e impurezas). Depois que as

peles são caleiradas e depiladas, se inicia o processo de descarne, que é realizado em

máquina de descarnar;

 Descalcinação/Purga - Descalcinação: é o processo químico de remoção da cal

de peles caleiradas. Purga: tratamento enzimático das peles a fim de limpá-las de qualquer

surjidade, aumentar a lisura da flor e conferir-lhes maior maciez;

 Píquel/Curtimento - Píquel: tratamento salino-ácido das peles. Curtimento: é o

processo que visa transformar as peles em material  estável e imputrescível;

 Desague - neste processo ocorre a retirada do excesso de água presente no

couro, no qual é reduzido o teor de água que o couro apresenta de 60% para 45%;

 Divisão - a operação mecânica consiste no corte do couro em camadas

longitudinais, obtendo com isto duas camadas: a superior, denominada flor e a inferior,

denominada raspa;

 Classificação - se processa manualmente a escolha dos couros em função dos

defeitos, da espessura, do tamanho e em função do artigo definido;

 Medição - etapa onde se realiza a medição e codificação do artigo acabado.

Logo, o reconhecimento dessas etapas subsidiam uma análise mais acurada do

sistema de custeamento, tornando lógica a tomada de decisão do enxugamento de cada fase

do processo.

5.3. Gestão de Controladoria na Empresa Estudada

A tarefa principal dos gestores é o gerenciamento de custos, porém, os gestores em

todo o mundo estão cada vez mais conscientes da importância da qualidade e conveniência

dos produtos e serviços vendidos aos diferentes clientes externos.

5.3.1. Procedimento de Apuração

O método de apuração dos custos e resultados de sua unidade fabril é o custeio por

absorção, o qual procede a avaliação dos resultados apenas em função dos volumes

absolutos dos resultados obtidos.

Conforme MARTINS (1997), o sistema de custeio por absorção consiste na

apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos

os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos.

Consta da apropriação, aos produtos elaborados pela empresa, de todos os custos

incorridos no processo de fabricação, quer estejam diretamente vinculados ao produto, quer
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se refiram à tarefa de produção em geral, sendo neste caso alocados aos bens fabricados

mediante rateio.

O sistema de cálculo da depreciação das máquinas da produção é do tipo

convencional, com registros de valores fixos mensais. Este trabalho é suportado por um

sistema desenvolvido internamente, que funciona de forma agregada com diversos

departamentos, como o financeiro e o contábil, por exemplo.

Pôde-se perceber que o setor de análise de custos, ligado à contabilidade, trabalha

sinergicamente com a produção, fornecendo informações de custos que propiciam uma

melhor gestão do processo produtivo. Este é um aspecto bastante discutido, onde as

empresas têm sofrido grandes críticas pela desagregação usualmente encontrada.

Mesmo com uma característica predominantemente convencional de análise de

custos, onde uma mesma base de dados é utilizada para fins fiscais e gerenciais, esta é uma

atividade bastante utilizada e que consegue gerar informações capazes de demonstrar os

ganhos obtidos com a modernização implementada na produção.

5.3.2. Gestão de Indicadores

 Com o objetivo de gerenciar o desempenho, a empresa estudada projetou e

implantou um sistema de medição do desempenho de seu processo, o qual está baseado

tanto em mudanças comerciais, como em indicadores mais alinhados às necessidades de

aferição do resultado das inovações. Este sistema de medição, examinado pela pesquisa

realizada, recebe o suporte de uma base de dados, cuja função é alimentar o conjunto de

indicadores que o compõe.

 Em termos de contribuição técnica, o sistema de medição constatado tem o

seguinte projeto:

 

 

 

 

 Produção/Hora-Homem
 Produção por Hora-Máquina
 Produção/Seção de Trabalho
 Taxa Mensal de Refugo
 Taxa Mensal de Produtos Defeituosos
 Produtividade Mensal da Fábrica
 Produtividade Mensal da Mão-de-Obra
 Produtividade Mensal das Seções
 Produtividade Mensal das Máquinas
 Índice de Absenteísmo
 Tempo Médio de Fabricação
 Tempo de Horas Paradas
 Taxa de Ociosidade das Máquinas

Base

de

Dados

Mapa

de

Acompanhamento

INDICADORES
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5.3.3. Avaliação das Perdas

neste procedimento, adotou-se a metodologia de mensuração das perdas

baseada no procedimento abordado por BORNIA (1995). Ressalta-se inicialmente, a

identificação das perdas de cada operação do processo produtivo estudado. Para tanto,

a parte produtiva da empresa foi dividida em 08 setores, tais como: remolho/caleiro;

descarne/divisão; curtimento (o processo de curtimento é composto pelas operações de

descalcinação, purga, píquel e curtimento); deságüe; divisão; medição/classificação;

medição (final) e embalagem.

Analisou-se em cada setor o nível máximo de atividades num período de 30

dias, proporcionando 189 horas disponíveis para os procedimentos de preparação e

operação. Entretanto, as informações geradas referem-se: número de tempo disponível

em horas; tempo trabalhado em horas; produção possível em unidades; produção

realizada em unidades; produção retrabalhada em unidades; produção refugada em

unidades e a mão-de-obra utilizada.

5.4. Descrição das Perdas de cada Operação do Processo Produtivo

1. Remolho/Caleiro

a) Remolho: conforme os dados da tabela 1, pôde-se identificar várias perdas

ocorridas nesta operação, como:

- Perda por espera – ao se iniciar o processo, a máquina só é acionada quando

todas as peças são postas dentro do fulão (tonel rotativo em torno de um eixo central). Esta

perda está relacionada ao processo de preparação do remolho, no qual o procedimento de

carregamento do fulão, na maioria das vezes, é efetuado de forma manual. Isto acarreta uma

interrupção no fluxo produtivo, devido ao processo de operação ter o auxílio da

empilhadeira para transportar os paletes para o fulão.

Também relacionado com a perda por espera, está o procedimento para adicionar

os produtos químicos, o qual tem gerado uma perda significativa no sistema produtivo em

decorrência da falta de manutenção do fulão, principalmente da tampa. Logo, observa-se

que se gasta mais tempo para fechar a tampa do fulão do que adicionar produtos químicos.

INFORMAÇÕES PREPARAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL

Tempo Disponível (horas) 50,4 453,6 504

Tempo Trabalhado (horas) 37,8 340,2 378
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Produção Possível (unid.) - 23.885 23.885

Produção Realizada (unid.) - 23.076 23.076

Produção Retrabalhada (unid.) - - -

Produção Refugada (unid.) - - -

Mão-de-obra Utilizada 11 04 15

Tabela 1 - Informações sobre as atividades de Remolho/Caleiro.

b) Caleiro/Depilação: Após a operação de remolho, inicia-se o processo de

depilação e caleiro, sendo realizado no mesmo equipamento. Este processo, conforme os

dados da tabela 1, apresenta algumas perdas semelhantes ao processo anterior, como:

- Perda por espera – as paradas geradas para adicionar os produtos químicos têm

proporcionado um custo bastante elevado, uma vez que nessa operação ocorrem 06 paradas.

Como esta etapa é efetuada no mesmo equipamento do processo de remolho, o fulão

apresenta o mesmo problema citado anteriormente, no que se refere às conseqüências

decorrentes da falta de manutenção.

- Perdas no processamento – nesta  operação é adicionada uma quantidade de

produtos acima do normal, pelo fato da qualidade do couro (in natura) apresentar algumas

anomalias, decorrentes da falta de padronização da matéria-prima. Todavia, a maior parte

do couro beneficiado está direcionada ao mercado exportador, portanto a empresa

acrescenta-se uma porção acima do normal de bactericida e fungicida.

2. Descarne/Divisão

Os dados da tabela 2 sugerem, para esta etapa, as seguintes perdas:

- Perdas no movimento – é decorrente das ineficiências das operações. Esta

atividade apresenta o maior número de operários, constatando-se varias operações sem

adicionar valor ao produto em processo;

- Perdas por espera – é resultante da falta de abastecimento de couro à operação.

Esta perda é conseqüência do processo não está equilibrado. Outro fator que contribui para

proporcionar esta perda é a ausência da empilhadeira para retirar os caixotes com  o couro

após o processo de divisão. Na ocorrência dessa anormalidade ficam aproximadamente 12

operários parados.

- Perdas por superprodução – constatou-se que o couro, após o processo de

descarne e divisão, fica dentro dos caixotes por um período de 2 horas em média, esperando

os fulões de curtimento concluírem seus processos, para a partir daí se iniciar o processo de

descalcinação/purga/píquel e curtimento. Isso mostra que, de um lado, ocasiona o
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ressuprimento do fulão bastante eficaz e de outro lado, causa problema de mancha no

couro, decorrente da oxidação da cal.

INFORMAÇÕES PREPARAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL

Tempo Disponível (horas) 37,8 151,2 189

Tempo Trabalhado (horas) 37,95 113,85 151,8

Produção Possível (unid.) - 31.752 31.752

Produção Realizada (unid.) - 23.076 23.076

Produção Retrabalhada (unid.) - - -

Produção Refugada (unid.) - - -

Mão-de-obra Utilizada 16 08 24

Tabela 2 - Informações sobre as atividades de Descarne/Divisão.

3. Curtimento

a) Descalcinação e Purga: Após o descarne, inicia-se o processo de descalcinação

e purga, o qual apresenta um significativo número de perdas, como:

- Perda por espera, ou, seja, para se iniciar o processo é preciso que todos os

couros sejam descarnados. A partir deste momento é que este processo terá início. Apesar

disso, o que se tem constatado é uma grande ocorrência do equipamento parado devido a

falta de abastecimento de couro. Também relacionado a está perda, tem-se as paradas

ocasionadas para adicionar os insumos, bem como a medição do pH (ver dados da tabela 3).

- Perdas no processamento – também nesta operação ocorre o adicionamento de

produtos químicos acima do normal, devido as anormalidades ocorridas no processo de

depilação/caleiro. Diante disto, acrescenta-se uma parcela acima do normal para atingir a

qualidade desejada (ver dados da tabela 3).

b) Píquel/Curtimento: nesta etapa ocorre, como já comentado a transformação do

couro num material estável e resistente. As perdas ocorridas apresentam características

comuns com as operações anteriores, como:

- Perdas no processamento – são semelhantes ao processo de descalcinação/purga.

Entretanto, há uma maior ocorrência  de paradas para adicionar os produtos químicos, bem

como acompanhar a variação do pH. Em certos processos ocorrem a correção de pH

inúmeras vezes, sendo este fato considerado anomalia por acarretar o aumento do custo do

produto final.

- Perdas no movimento – o operador do fulão efetua diversos movimentos que não

adicionam valor ao produto, como por exemplo: deslocamento para medição do pH,

solicitação de insumos químicos; chamar o operador da empilhadeira, entre outros.
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INFORMAÇÕES PREPARAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL

Tempo Disponível (horas) 100,8 403,2 504

Tempo Trabalhado (horas) 112,68 262,92 375,6

Produção Possível (unid.) - 30.961 30.961

Produção Realizada (unid.) - 23.076 23.076

Produção Retrabalhada (unid.) - - -

Produção Refugada (unid.) - - -

Mão-de-obra Utilizada 05 04 09

Tabela 3 – Informações sobre as atividades de Curtimento.

4. Desague

Esta operação apresenta, de acordo com os dados da tabela 4, um significativo

número de perdas, como por exemplo:

- Perdas por espera – a utilização do equipamento tem sido bastante

insignificante, apresentando uma ociosidade suficientemente elevada de mão-de-obra,

gerando assim a paralisação de 09 operários. Esta situação é decorrente da falta de

padronização do processo como um todo. Como conseqüência, tem-se constatado um

elevado número de horas extras para atingir a produção estabelecida.

- Perdas no movimento – constatou-se vários movimentos desnecessários,

principalmente após o couro passar pela máquina. Isso tem gerado um esforço

desnecessário da mão-de-obra, acarretando um baixo índice de eficiência.

- Perdas por superprodução – apesar de o processo não se encontrar equilibrado, a

capacidade de processamento desta operação é superior as posteriores, apresentando como

conseqüência estoques acumulados, ajudando a ocultar outras perdas.

INFORMAÇÕES PREPARAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL

Tempo Disponível (horas) 13,2 175,8 189

Tempo Trabalhado (horas) 7,3 96,7 104

Produção Possível (unid.) - 28.304 28.304

Produção Realizada (unid.) - 16.587 16.587

Produção Retrabalhada (unid.) - - -

Produção Refugada (unid.) - -

Mão-de-obra Utilizada 04 05 09

Tabela 4 - Informações sobre as atividades de Deságüe.

5. Divisão/Classificação
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a) Divisão: Na operação de dividir há uma grande incidência de produtos

defeituosos, ocasionada pela ineficiência do equipamento que tem proporcionado um

acentuado prejuízo. Com base na tabela 5, as perdas geradas são as seguintes:

- Perdas por espera – apesar da operação anterior (deságüe) ter a capacidade de

processar uma quantidade de couros superior a esta operação, tem-se constatado um índice

muito baixo de utilização do equipamento em horas normais de atividade. Este problema

também é decorrência da falta de balanceamento do sistema produtivo.

- Perdas no movimento – o processo de preparação antecedente à operação

propriamente dita tem proporcionado aos operários um elevado esforço para efetuar a

atividade de divisão. Essa anormalidade tem apresentado uma produção muito abaixo da

produção possível.

INFORMAÇÕES PREPARAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL

Tempo Disponível (horas) 18,9 170,1 189

Tempo Trabalhado (horas) 32,32 129,28 161,6

Produção Possível (unid.) - 23.814 23.814

Produção Realizada (unid.) - 19.762 19.762

Produção Retrabalhada (unid.) - - -

Produção Refugada (unid.) - - -

Mão-de-obra Utilizada 06 03 09

Tabela 5 - Informações sobre as atividades de Divisão.

b) Classificação: As perdas ocorridas nesta etapa são em decorrência do esforço

desnecessário da mão de obra, ou seja, perdas de movimento. Apesar dessa operação ser

efetuada em uma esteira, ainda existe um grande percentual de operação retrabalhada.

Também nessa operação ocorre a detecção das perdas por fabricação de produtos

defeituosos, sendo esse procedimento o mais fácil de ser detectado (ver dados da tabela 6).

INFORMAÇÕES PREPARAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL

Tempo Disponível (horas) 18,9 170,1 189

Tempo Trabalhado (horas) 32,32 129,28 161,6

Produção Possível (unid.) - 27.982 27.982

Produção Realizada (unid.) - 16.205 16.205

Produção Retrabalhada (unid.) - 988 988

Produção Refugada (unid.) - 2.569 2.569

Mão-de-obra Utilizada 06 02 08

Tabela 6 - Informações sobre as atividades de Classificação.

6. Medição
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De acordo com a tabela 7, várias perdas são identificadas nesta etapa, como,

perdas por espera, perdas por transporte, e no movimento, que têm acarretado ineficiência e

trabalho desnecessário. As perdas por espera são decorrentes da falta de programação da

produção, balanceamento da produção, entre outros fatores. Esta operação é a que apresenta

a maior ociosidade referente as demais. Como conseqüência, pode-se destacar  o aumento

de horas extras.

INFORMAÇÕES PREPARAÇÃO OPERAÇÃO TOTAL

Tempo Disponível (horas) 18,9 170,1 189

Tempo Trabalhado (horas) 22,2 116,6 138,8

Produção Possível (unid.) - 47.628 47.628

Produção Realizada (unid.) - 12.812 12.812

Produção Retrabalhada (unid.) - - -

Produção Refugada (unid.) - - -

Mão-de-obra Utilizada 02 02 04

Tabela 7 - Informações sobre as atividades de Medição.

5.5. Quantificação das Perdas do Processo Produtivo

A partir das informações demonstradas nas tabelas de 1 a 7, pode-se mensurar as

perdas ocorridas no processo produtivo da seguinte forma.

5.5.1. Perdas por Espera (PE) - 15%

Pode-se observar que o fluxo produtivo encontra-se desbalanceado, ou seja,

mal dimensionado. Um dos motivos que tem proporcionado estas perdas é a falta de

programação da produção, a qual tem acarretado a falta de abastecimento de matéria-

prima (couro) nos postos operativos, bem como as interrupções inesperadas para se

efetuar alguma manutenção das máquinas. A empresa trabalha com o sistema de

manutenção corretiva.

5.5.2. Perdas no Movimento ou Ineficiência (IN) - 4%

Observou-se que, em determinados setores de trabalho, o movimento na execução

da atividade é feito de forma inadequada, proporcionando um certo cansaço ao operário,

desestimulando-o a efetuar a atividade com maior eficiência. Isto posto, os padrões de

eficiência não estão sendo atingidos.

5.5.3. Perdas por Fabricação de Produtos Defeituosos (PD) - 13%

O produto apresenta problemas independente da eficiência do processo,

entretanto, esta é uma incidência difícil de ser evitada. A matéria prima (couro) é de

baixa qualidade, onde 60% dos defeitos apresentados são oriundos do campo, 15%  do
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abate, e 10%  do transporte. Consequentemente, este problema poderia ser evitado com

a integração da cadeia produtiva do setor coureiro-calçadista. Vale salientar que o

poder de barganha junto aos seus fornecedores é bastante insignificativo, pois apenas

5% do couro produzido é considerado produto de primeira qualidade.

5.5.4. Perdas por Estoque (PEs) - 7%

Esta perda representa 7% em relação aos custos de produção.

A empresa tem trabalhado com uma quantidade bastante elevada de estoques,

alegando que o alto volume do produto  estocado (70%) está direcionado para o

mercado externo. Por isso,  tem adotado uma política para comercializar seus produtos

quando a taxa cambial se encontrar estritamente atrativa.

5.5.5. Trabalho Efetivo PEf - 39%

Este valor encontra-se abaixo do esperado. Estima-se que a perda efetiva seja a

máxima alcançada e que as outras situem-se no mínimo possível. Pode-se observar que,

para a redução do trabalho adicional e eliminação das perdas, obviamente, é preciso que

hajam mudanças profundas em todo o processo produtivo, devendo ser necessárias

modificações no chão de fábrica e estudos de engenharia. Apesar da empresa possuir

equipamentos de alta tecnologia, a produção encontra-se desbalanceada.

5.5.6. Trabalho Adicional (PA) - 22%

Observou-se que em determinados setores operativos o tempo de preparação é

superior ao de processamento. Esta ocorrência tem ocasionado problemas significativos. No

entanto, é importante que se faça um estudo minucioso do trabalho que suporta as

atividades destes setores operativos no sentido de racionalizá-los.

6. Conclusões

O estudo realizado aponta um vazamento de perdas que se apresenta em todas as

operações do processo estudado, com índices que variam de 4% (no movimento) a 39% (de

trabalho efetivo), totalizando, em seu conjunto, um percentual de 100%. Estes dados,

extraídos do sistema de medição da empresa, sugerem que a mesma perde uma peça a cada

peça de couro elaborado.

Esta constatação coloca em evidência a necessidade de uma completa revisão do

processo produtivo operado pela empresa, seja nos aspectos de modelagem da operação de

trabalho, seja na configuração dos seus procedimentos de gestão. Esta revisão se apresenta

muito mais ainda imperativa, ao se considerar que a nova ordem competitiva estabelece

como regra de sobrevivência o conceito de “excelência produtiva”.
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Com relação ao sistema de medição empregado, constata-se que a empresa ostenta

erros e acertos gerenciais, os quais podem ser descritos da seguinte forma.

a) Principais acertos:

- O sistema de medição é do tipo dedicado, tendo sido desenvolvido especialmente

para o processo analisado;

- O software utilizado é de fácil operação e possui manutenção contratada;

- O pessoal envolvido com a medição recebe treinamento adequado para o

exercício das atividades.

b) Principais erros:

- Os dados de medição coletados recebem um tratamento sintético, excluindo a

elaboração de dados reais analíticos, como por exemplo, os relativos às perdas;

- A falta de um tratamento analítico dos dados coletados obstrui uma melhor

compreensão dos desperdícios existentes em torno do processo produtivo.
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