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RESUMO 

 

O presente trabalho foi um Estudo de Caso de natureza Empírica Descritiva 
Qualitativa-Quantitativa. A Serraria escolhida está localizada no interior de Santa 
Catarina, na cidade de Curitibanos. O objetivo deste estudo foi a avaliação dos 
diferentes tipos de falhas de qualidade na madeira serrada, do controle da qualidade 
e sua influência no valor do produto final, com a implementação de planos de 
melhoria através da ferramenta de melhoria continua Kaizen, visando mensurar os 
ganhos e perdas de produtividade e de processo. Inicialmente, foram mapeados 
todos os tipos de falhas que ocorrem nos produtos, com o levantamento das 
respectivas causas através de investigação em campo na empresa, utilizando para 
constatação e validação arquivos documentais e fotos. No Setor da Qualidade foi 
estudado, com ênfase no Scanner Goldeneye, o entendimento de quais motivos 
causam problemas na leitura das tábuas que determinam  a classificação em 
produtos “A” e “B”, com base nestas informações foi implementado um plano de 
melhoria no de controle na classificação das tábuas. O valor financeiro das perdas 
foi calculado com base no volume em metros cúbicos produzido de Madeira “B”, no 
período em que a pesquisa foi realizada em 2017 e 2018.  O volume  de madeira 
com classificação “B” em 2017 foi de 35.473 M³ que representou  12% da produção 
total anual. Já em 2018 o volume encontrado foi de 19.191 M³, ou 6%. Totalizando 
um valor de 54.664 M³, já descontado 10% de madeira “B”, considerado aceitável 
para Serrarias, correspondendo a uma perda de US$ 20,00 dólares por M³ de 
madeira “B” produzido. Com base nestas análises foi aplicado um Kaizen na 
classificação das tábuas, composto de um padrão de treinamento para a equipe do 
Setor de Qualidade classificação de tábuas. Para fechamento deste trabalho foi 
identificado que a falha mais frequente na qualidade da madeira final enfardada foi à 
tortuosidade. As tábuas muito tortas são retiradas manualmente da linha através de 
seleção visual do operador transformando-se em cavaco, juntamente com o resíduo 
gerado no destopo de acabamento de aparência. Foi auferida a estimativa de perda 
econômica nos comparativos dos dois períodos, antes e depois das intervenções, e 
o prejuízo em 2017 na Madeira “B” foi de 12%, ou seja, US$ 709.452,00, já 
descontados os 10% de Madeira “B” considerado aceitável. Já o prejuízo em 2018 
na Madeira “B”, caiu para  6%, ou seja, US$ 383.817,00, também já descontados os 
10% de Madeira “B” aceitáveis com um prejuízo evitado de US$ 383.817,00. 
Concluiu-se então, que o modelo de metodologia apresentada, estudo de caso de 
natureza empírica descritiva qualitativa-quantitativa, possibilita a continuidade do 
estudo e a viabilidade na aplicação em outras empresas e processos de desdobro 
de toras em tábuas, bem como, a sustentabilidade financeira. 

Palavras-chave: Melhoria contínua. Qualidade da Madeira. Sustentabilidade 
financeira. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The present work was an Empirical Qualitative-Quantitative Empirical Case Study. 
The selected Sawmill is located in the interior of Santa Catarina, in the city of 
Curitibanos. The objective of this study was to evaluate the different types of quality 
defects in the lumber, quality control and their influence on the value of the final 
product, with the implementation of improvement plans through the Kaizen 
continuous improvement tool, aiming to measure the gains and productivity and 
process losses. Initially, all types of flaws that occurred in the products were mapped, 
with the respective causes being surveyed through field research in the company, 
using documental files and photos for verification and validation. In the Quality 
Sector, it was studied, with emphasis on the Goldeneye Scanner, the understanding 
of which reasons cause problems in the reading of the tables that determine the 
classification in products "A" and "B", based on this information was implemented an 
improvement plan in the control in the classification of boards. The financial value of 
the losses was calculated based on the volume in cubic meters produced from 
Madeira "B", during the period in which the survey was carried out in 2017 and 2018. 
The volume of wood classified "B" in 2017 was 35,473 M³ represented 12% of total 
annual production. In 2018 the volume found was 19,191 M³, or 6%. Totaling a value 
of 54,664 M³, already discounted 10% of wood "B", considered acceptable for 
Sawmills, corresponding to a loss of US $ 20.00 per M³ of "B" wood produced. Based 
on these analyzes a Kaizen was applied in the classification of the boards, composed 
of a training pattern for the Quality Sector team classification of boards. To close this 
work it was identified that the most frequent failure in the quality of the final baled 
wood was tortuosity. The very cracked boards are manually removed from the line by 
visual selection of the operator turning into chip together with the residue generated 
in the appearance-finishing destope. The estimate of economic loss was estimated in 
the comparisons of the two periods, before and after the interventions, and the loss in 
2017 in Madeira "B" was 12%, that is, US $ 709,452.00, discounting the 10% of 
Madeira "B" is considered acceptable. The loss in 2018 in Madeira "B" fell to 6%, that 
is, US $ 383,817.00, also already discounted the 10% of Madeira "B" acceptable with 
an avoided loss of US$ 383.817,00. It was concluded the empirical and qualitative-
quantitative empirical case study allows the continuity of the study and the feasibility 
in the application in other companies and processes of logging of logs, as well as 
financial sustainability. 
 

Keywords: Continuous improvement. Wood Quality. Financial Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado competitivo atual exige das empresas melhores produtos e 

serviços, levando as empresas a implantar programas de qualidade de produto e de 

processos, na tentativa de diminuir falhas e aumentar sua produtividade. Desde o 

descobrimento do Brasil, tem-se explorado os fartos recursos naturais disponíveis 

com sistemas de controle inadequados, causando impactos de todos os âmbitos, 

sem mecanismos capazes de manter a exploração sustentável, levando a exaustão 

precoce dos recursos, sem alcançar os resultados potenciais, nos aspectos 

ambientais, econômicos e ambientais (PRADO JÚNIOR, Caio.1976). 

No âmbito deste estudo, considera-se o Ciclo da Madeira nos Estados do 

Paraná e Santa Catarina, especialmente em meados de 1940, onde se verificou a 

exploração da madeira nativa de várias espécies para os mais variados fins, 

principalmente exportação (ACSELRAD, Henri.1999).  

 Essas árvores nativas eram retiradas manualmente com o auxílio de tração 

animal e levadas para serrarias com péssimas condições operacionais e de 

segurança, não havia muita preocupação com a questão do rendimento no desdobro 

e melhorias nos processos. 

Historicamente, desde seus primórdios a indústria da madeira tem como 

característica o uso da mão de obra de forma intensiva (LEÃO & NAVEIRO, 1998). 

A maioria das serrarias era de pequeno porte e utilizava quase 100% (cem 

por cento) de mão de obra familiar, em um processo que não havia nenhum tipo de 

procedimento padronizado, ocasionando atraso frente ao mercado competitivo. 

(RODRIGUES DE ARO, 2010). 

Após o fim deste ciclo, o governo Brasileiro já testava várias espécies de 

Eucaliptos e Pinus na região de Agudos (SP), e a partir daí, foi realizada a 

implantação de grandes maciços florestais especificamente em regiões do Brasil, 

como Paraná e Santa Catarina. Houve vários tipos de iniciativas no setor privado e 

governamental para a substituição do recurso natural florestal nativo por espécies 

exóticas. Algumas variedades tiveram um bom comportamento de crescimento em 

volume. A iniciativa serviu para sanar a falta de madeira para diversos fins 

principalmente o produto Madeira Serrada (ROCHA, M.P. 2002). 

O início de plantios em escala maior ocorreu em 1960 com um grande 

incentivo fiscal do Governo, onde não havia um objetivo planejado para a floresta 
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que estava sendo plantada depois de adulta, e também não havia o domínio 

completo das espécies, o que veio ocorrer após muitas décadas, em poucas 

variedades. O Governo Brasileiro teve o apoio e participação maciça da Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), na preocupação da 

substituição da matriz madeireira exótica que até então eram nativas, solucionando 

também a questão energética, diminuindo a pressão nas florestas. A falta de 

controle de qualidade na matéria-prima, no controle de qualidade nos processos e 

nos produtos, gera falhas, que influenciam diretamente no produto final entregue ao 

cliente. Essas falhas ou defeitos na matéria-prima na madeira serrada verde 

desdobrada, e principalmente na madeira classificada seca enfardada, ambas acima 

dos limites de aceitabilidade, trazem perdas econômicas, que quando acumuladas, 

transformam o negócio em não sustentável, e consequente quebra. Essas situações 

foram identificadas na empresa, motivo pelo qual foi desenvolvido o presente 

trabalho. Autores como Juran, Deming, Feigenbaum apontam para a necessidade 

de medir o quanto a empresa despende para obter qualidade, ou seja, a idéia é que 

um programa de qualidade deve ser controlado e avaliado. Os custos envolvidos 

direta ou indiretamente com o programa de qualidade são como um termômetro. 

O presente estudo permitiu a oportunidade de avançar no conhecimento em 

todos os processos da produção de Serrados. Este trabalho tem uma grande 

importância para a indústria de Serrados, pois poderá servir como referência para os 

que desejam melhorar seus processos e produtos na sua cadeia produtiva de ponta 

a ponta, com intuito de melhorar a sustentabilidade em unidades de desdobro.  

A globalização da economia levou ao acirramento da concorrência entre as 

empresas de base florestal. Isso as levou a tomar decisões no sentido de extrair o 

máximo proveito da matéria-prima disponível e otimizar o processo produtivo, 

agregando valor em seus processos e produtos, tornando-o um negócio lucrativo e 

considerando os requisitos e conceitos de Sustentabilidade em direção ao 

atendimento dos (ODS) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

A fábrica objeto deste estudo tem capacidade anual para a Serraria de 

aproximadamente 360 mil metros cúbicos anuais, com um consumo de 720 mil 

metros cúbicos de toras da espécie Pinus. A Serraria de grande porte, tem alta 

tecnologia, com diâmetro médio de 24 centímetros de diâmetro. O Processo utiliza 

pouca mão de obra, em um nível de automação muito alto, e é considerada a maior 
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serraria da América Latina na tecnologia de ponta. A falta da qualidade gera 

prejuízo. Quando um produto apresenta defeitos, a empresa gasta novamente para 

corrigir estes defeitos e o custo de produção de uma tora defeituosa pode até 

dobrar. Estes custos provenientes de falhas no processo produtivo são parte dos 

custos da qualidade e servem para medir o desempenho dos programas de melhoria 

nas organizações. 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um Plano de 

melhoria no controle de qualidade da madeira serrada com base na avaliação de 

falhas e a valoração dos ganhos. 

Objetivos específicos são: 

1 - Avaliar e identificar falhas de qualidade do produto final Madeira serrada; 

2 - Avaliar falhas no controle de qualidade; 

  3 - Plano de melhoria no controle de qualidade da madeira serrada com 

base na avaliação de falhas; 

4 - Avaliar perdas econômicas decorrentes das falhas; 

 

Com relação a estrutura do trabalho, este estudo foi organizado em 5 

capítulos. O primeiro capítulo indica a introdução e os objetivos do referido trabalho. 

O segundo capítulo traz o referencial teórico sobre o cenário mundial e brasileiro dos 

produtos florestais, exportações, produção, manejo e comercialização de florestas, o 

rendimento no desdobro de toras em tábuas, desperdício e melhores resultados na 

sustentabilidade do negócio, bem como o sistema de qualidade e ferramentas de 

melhoria contínua, aplicada a indústria. O terceiro capítulo detalha a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento desse trabalho, para tanto, são descritas as quatro 

fases para aplicação, também a explicação de como foram atendidos os objetivos 

gerais e específicos propostos. Já o quarto capítulo apresenta e discute os 

resultados obtidos, baseados em aspectos qualitativos e quantitativos. Por fim, o 

quinto capítulo versa sobre as conclusões e as propostas de continuidade do 

trabalho. 
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O referencial teórico enfatiza a situação do mercado atual nacional e mundial do 

produto florestal madeira serrada. Onde se destacam as dificuldades e cuidados 

específicos na concepção de matéria-prima. Toras de boa qualidade, resultam em 

tábuas de boa qualidade, que foi o foco principal desse trabalho. Faz-se também um 

paralelo da relação dos desperdícios na produção, com a sustentabilidade, 

principalmente financeira desse setor mundial altamente competitivo, e a importância 

fundamental dos programas de controle de qualidade, através das ferramentas de 

melhoria contínua de baixo custo. 

 

2.1 CENÁRIO MUNDIAL E BRASILEIRO DE PRODUTOS FLORESTAIS  

 

A base florestal mundial de florestas plantadas possui ampla utilização 

comercial de espécie Pinus, que representa uma fonte sustentável para a indústria 

de produtos de madeira. A Rússia tem a maior área florestal com 814,9 milhões de 

hectares, equivalentes a 20% (vinte por cento) das florestas do mundo. Em seguida 

o Brasil com 493,6 milhões de hectares e o Canadá com 347,1 milhões de hectares. 

O Brasil participa com 12% (doze por cento) da área total mundial com florestas, que 

representa 58% (cinquenta e oito por cento) da área total do país, o mesmo detém 

cerca de 485,8 milhões de hectares com florestas nativas e 7,8 milhões de hectares 

com florestas plantadas (ABIMCI, 2016). 

As florestas brasileiras plantadas somam 7,8 milhões de hectares, sendo 

1,58 milhão de hectares com pinus, e respondem pela maior parte do suprimento da 

indústria madeireira e de outros segmentos do setor. Os maiores investimentos, 

produtividade, geração de emprego e renda estão aglutinados principalmente, na 

indústria produtora e consumidora de florestas plantadas, fonte direta de matéria-

prima para a indústria florestal madeireira nacional. Nas últimas décadas, as 

principais fontes de suprimento de madeira para a indústria de base florestal do 

Brasil têm sido os plantios de Eucalipto e Pinus, os quais embora ocupem apenas 

1,6% da área total com florestas no país, responderam em 2015 por 91% da 

produção nacional de madeira em tora (ABIMCI, 2016). 
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A madeira serrada de coníferas Pinus ssp é um dos principais produtos de 

madeira comercializados no mercado mundial. A produção e o comércio global deste 

produto são expressivos e têm apresentado crescimento estável nas últimas 

décadas. Em nível global, o total produzido anualmente quase se iguala ao 

consumo, sendo que a produção mundial de madeira serrada de coníferas atingiu 

312,1 milhões de metros cúbicos em 2014. O Gráfico 1 ilustra a evolução da 

produção mundial de madeira até 2015 em milhões de metros cúbicos (ABIMCI, 

2016). 

 

Gráfico 1 - Produção Mundial de Madeira Serrada 

 

Fonte: FAO (2014), compilado por STCP (2016), divulgação ABIMCI, (2016) 

 

No Gráfico 1, observa-se uma baixa de produção em 2009 em função de 

uma forte crise mundial alavancada pela bolha imobiliária dos Estados Unidos, que 

após essa fase, segue como um dos principais produtores e consumidores mundiais 

de madeira serrada de coníferas. O País utiliza a madeira serrada de Pinus 

principalmente na indústria de construção civil, tanto na expansão de seu mercado 

imobiliário quanto em reformas nos imóveis existentes. O Brasil exporta para atender 

a alta demanda e consumo norte-americano, já a China aumenta gradativamente 

sua participação no mercado mundial, tanto como produtor quanto consumidor.  

Em 2014, com 28% (vinte e oito por cento) o Canadá liderou o ranking dos 

principais países exportadores de madeira serrada de coníferas. A Rússia e a 

Suécia seguiram com 13% (treze por cento) cada, os EUA, que são os principais 

consumidores mundiais de madeira serrada de coníferas, com quase 1/5 do total 
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global, suprem, através das importações, parte de sua demanda nacional, assim 

como a China. Em 2010, os EUA importaram 14% (quatorze por cento) do total 

mundial, e em 2014 passaram para 19% (dezenove por cento). Os principais 

mercados importadores de madeira serrada de coníferas sinalizam quanto às 

oportunidades para a exportação nacional do produto. Nesse caso, países como 

EUA, China e Japão, tradicionais importadores da madeira serrada de Pinus do 

Brasil, são mercados alvo para o exportador nacional.   

Com a queda no consumo interno, o reflexo da desaceleração econômica e 

da deterioração dos indicadores conjunturais, muitas empresas tiveram que 

diversificar seus mercados, direcionando grande parte de sua produção para o 

mercado externo.  

Com isso, os volumes de exportação de madeira serrada entre 2014/2015 

voltaram a crescer, chegando ao patamar de 2006/2007. Adicionalmente, nesse 

período, a taxa cambial favoreceu as exportações brasileiras. A desvalorização da 

moeda brasileira frente à norte-americana resultou em maior volume exportado, 

conforme mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Exportação Brasileira de Madeira Serrada 

 

Fonte: FAO (2014), compilado por STCP (2016), divulgação ABIMCI, (2016). 

 

No ano de 2015 houve uma retomada nas exportações, onde os EUA 

permanecem como líder no ranking dos principais destinos. Ainda que a destinação 

relativa em porcentagem, o mercado americano reduziu de 49% (quarenta e nove 

por cento) para 39% (trinta e nove por cento) nos últimos anos, em termos absolutos 
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as exportações aumentaram em volume e valor. Esse aumento na importação pelos 

EUA do produto brasileiro é resultado da recuperação gradativa, e em curso, da 

economia norte-americana, inclusive com a retomada do mercado imobiliário. 

 Destaca-se ainda o México que ampliou de forma expressiva a importação 

do produto brasileiro nos últimos 5 anos, passando de 4% (quatro por cento) em 

2010 para 17% (dezessete por cento) do total exportado pelo Brasil em 2015. Os 

principais estados exportadores de madeira serrada de pinus concentram-se na 

região Sul, onde se localiza a base com florestas plantadas de pinus, fonte de 

matéria-prima para esta indústria (ABIMCI, 2016). 

O Setor Florestal apresenta um faturamento médio anual próximo de 30 

bilhões de dólares, participando em aproximadamente 4% (quatro por cento) do 

produto interno bruto. Entretanto, esta representação pode ganhar mais importância 

para o País, à medida que houver por parte dos produtos do setor, uma maior 

atuação no comércio internacional (ABIMCI, 2016). 

Segundo ABIMCI (2016), a média de crescimento das exportações de 

madeira serrada está na faixa de 21% (vinte e um por cento) ao ano, acumulado em 

03 anos, desde 2014. O Gráfico 3 demonstra este cenário de crescimento e 

otimismo. 

Apesar da retração no volume das exportações de madeira serrada nos 

anos de 2008 e 2015, atualmente acumula-se um aumento a cada ano, isso desde 

2014, conforme o Gráfico 3, que ilustra o aumento gradativo nas exportações.  
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Fonte: STCP (2018), compilado pelo Autor (2018). 

 

O aumento da demanda por madeira serrada faz com que haja sensíveis 

mudanças no comportamento dos preços em tudo o que envolve a referida 

produção. O Gráfico 3 demonstra a tendência atual do mercado, com o aumento 

gradual do preço pago pela matéria-prima entregue na serraria, e principalmente o 

valor pago pelo metro cúbico da madeira serrada seca disponibilizada no porto para 

exportação. Portanto, a serraria deve ter controle da sua matéria-prima, com o 

melhor plano de corte e os setores afinados e comprometidos com a qualidade de 

todos os processos. 

De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES, 2000), o consumo mundial de produtos florestais apresentou, nos últimos 

anos, taxas médias de crescimento em torno de 1,5% a.a. Dados estatísticos 

indicam que as exportações brasileiras de produtos florestais têm crescido 

significativamente, devendo-se ressaltar que o Brasil já aparece expressivamente no 

comércio internacional. Sendo assim, as perspectivas desse negócio no mercado 

interno e externo apresentam-se promissoras, principalmente para aqueles produtos 

que incorporam tecnologia mais avançada aliada à qualidade, tanto da madeira 

quanto do processamento. 

Gráfico 3 - Exportação Brasileira de Madeira Serrada 
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A atividade florestal tem crescido no mundo inteiro, prova disso é o 

crescente comércio de produtos florestais entre os diversos países, onde a indústria 

de produtos florestais representa, aproximadamente, 3% (três por cento) do PIB 

mundial (BEST & JENKINS, 1999). A produção mundial de madeira para todos os 

fins aproxima-se de 3,3 bilhões de metros cúbicos por ano.  

Seis países produzem mais da metade de toda a madeira do mundo: 

Estados Unidos, China, Índia, Brasil, Indonésia e Canadá. O Brasil é o quarto maior 

produtor mundial de madeira, participando com 6% (seis por cento) do total 

(TORESAN, 2002). 

Angelo et al., (1998) relatam que a importância estratégica dos recursos 

naturais na produção de madeira serrada oferece ao Brasil a oportunidade de 

aumentar sua participação no comércio mundial. Associando o comportamento dos 

preços ao crescimento florestal, é possível o setor competir, dentre outras opções de 

investimento, pela captação de recursos. 

 

2.2 ASPECTOS FLORESTAIS NA PRODUÇÃO DE TORAS PARA SERRADOS 

 

Graças às vantagens naturais e aos intensivos esforços em silvicultura, o 

país consegue produzir a madeira mais barata do mundo (ALMEIDA, 2006). 

Considerando-se também o fato de que a indústria madeireira não demanda um 

desenvolvimento tecnológico de Primeiro Mundo, o Brasil tem um grande potencial 

de se tornar uma referência mundial nesse segmento. 

O segmento madeireiro encontra-se tecnologicamente bem aquém dos 

melhores padrões mundiais, predominando empresas com tecnologias obsoletas, 

pouco especializadas, descapitalizadas e sem escala. No contexto atual com o 

mercado globalizado e muito competitivo, os processos tradicionais de gestão e 

controle necessitam ser repensados e reavaliados. 

A produção nacional da indústria da madeira (serrados, compensados, 

lâminas e painéis) viveu um ciclo expansionista até 2004 quando atingiu seu pico de 

produção.         Mais precisamente entre 1999 e 2004, a produção dessa indústria se 

beneficiou de um conjunto de aspectos que favoreceram seu crescimento, 

registrando um alto acumulo de 22% (vinte e dois por cento) no período, (média 

anual de 4%). Além da capacidade produtiva, o Real desvalorizado frente ao Dólar 
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que propiciava uma vantagem competitiva ao produto nacional frente aos produtos 

internacionais e a demanda internacional, aquecida naquele período, foram 

suficientes para suportar o crescimento da produção nacional baseado 

principalmente nas exportações (ALMEIDA, 2016). 

Embora haja uma perspectiva positiva de atendimento à crescente demanda 

por madeira pelos plantios florestais, incluindo-se nichos onde se necessita madeira 

de melhor qualidade, Cardoso Junior (2008) relata que o desdobro de toras de 

pequenos diâmetros oriundas de povoamentos jovens tem sido uma prática cada 

vez mais adotada pelas serrarias de madeiras provenientes de reflorestamentos. 

Segundo a FAO (2010), o decréscimo na área mundial de florestas naturais 

com fins produtivos, aliado ao rápido aumento da área reflorestada nas últimas 

décadas, reflete uma maior dependência dos plantios florestais para o fornecimento 

de madeira, particularmente as toras para uso industrial. 

No Brasil, a área plantada com florestas, em 2011, totalizava 6,5 milhões de 

hectares, dos quais 25,2% eram ocupados pelo gênero Pinus. Da área reflorestada 

com esse gênero, 83% (1,36 milhões de ha) estão localizados na região Sul do 

Brasil. Segundo o mesmo documento, o consumo brasileiro de madeira em tora para 

fins industriais em 2011 foi de 170 milhões de metros cúbicos, sendo 32 milhões 

destinados à indústria madeireira, dos quais o gênero pinus participou com 85% 

(ABRAF, 2012). 

O risco na produção de madeira serrada de pinus, em seu sentido 

fundamental, é a possibilidade de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a 

variabilidade de retornos associada a determinado ativo. Assim, a relação 

risco/retorno desempenha papel preponderante na determinação do destino dado ao 

capital privado, de forma que um dos principais atrativos para o investimento é uma 

relação coerente entre essas duas variáveis (GITMAN, 2004). 

Segundo Mancini (2011), a opção por regimes silviculturais sem desbaste e 

poda, com redução de ciclo para 15 anos, é motivada pela maximização do volume 

por hectare e, principalmente, da análise do investimento florestal de forma integrada 

com a indústria em empresas verticalizadas, na qual a madeira livre de nós não é 

uma necessidade. 

A Figura 1 demonstra qual a parte da árvore que a indústria de serrados 

utiliza, e o diâmetro aceito para o desdobro em tábuas de diversas bitolas. 
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Figura 1 - Aproveitamento da Árvore para Serrados 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

 Do ponto de vista do silvicultor interessa saber a viabilidade econômica de 

toras produzidas visando à melhor qualidade da madeira, em regimes silviculturais 

específicos. O emprego de técnicas silviculturais mais apuradas, possivelmente com 

rotações mais longas, permitiria a produção de toras de melhor qualidade, 

apropriadas a múltiplos usos. Cabe ressaltar que o impacto da silvicultura na 

qualidade da madeira possui uma relação complexa, conforme relatado por Zobel 

(1992). 

Segundo Mancini & Rondina (2011), regimes multiprodutos possuem um 

efeito de redução de riscos, pois, embora a produção desse tipo de toras seja cada 

vez mais consumida por nichos específicos, o mercado sempre valorizará madeira 

de melhor qualidade. 

Ao analisar a evolução dos preços de toras de Pinus na última década, 

constata-se que, em 2011, toras para a serraria, sem distinção de sortimentos, 

possuíam um valor quase 50% (cinquenta por cento) superior aos praticados em 

2000, já descontado o IPCA do período; tal valor perdia apenas para as toras 
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destinadas à indústria de papel e celulose, com valorização superior a 100 % (cem 

por cento) (STCP, 2011/2012). 

 

2.3 QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA PARA SERRADOS 

 

A qualidade da tora é observada em relação as suas características naturais 

como, propriedades físicas, e outra pela precisão de suas dimensões. O item 

variação dimensional acaba dificultando a comercialização e torna-se pouco 

competitivo para indústria no Brasil (PONCE, 1993). 

Hirizoglu (2002) observa que um grande fator é qualidade da matéria-prima, 

onde podemos encontrar florestas melhores conduzidas, com manejo florestal 

adequado e dedicado para produção para determinados segmentos, com ótimos 

tratos silviculturais, eliminando pragas curvaturas e densidade média boa. A 

certificação florestal ajuda muito para que grandes produtores minimizem problemas 

em suas toras. 

Carino & Biblis (2000, 2009) relatam a mesma preocupação no mercado 

madeireiro americano para Pinus Taeda, no qual, por não haver preocupações com 

a qualidade da madeira, faz sentido produzir toras com a máxima taxa de 

crescimento e a menor idade de corte final possível. 

Para Pinus Taeda, as variações nas características da madeira têm reflexo 

direto no seu valor econômico também no Brasil (Siqueira, 2004). 

Para Carino & Biblis (2000) e Cown (2005), a estratégia de produzir toras de 

melhor qualidade poderia ser vantajosa tanto para o produtor como para a indústria 

madeireira. 

Segundo Vital (2008), tanto o rendimento em madeira serrada quanto a 

eficiência de uma serraria são afetados pela qualidade das toras, que também 

influencia na qualidade da madeira serrada. Tendo reflexos sobre todos os sistemas 

de produção da serraria. 

Alguns fatores influenciam nas tensões internas da tora, como: Local onde 

foi plantado (Buraco ou Plano); Tratos Silviculturais e Manejo Florestal. Esses itens 

interferem diretamente na conversão do desdobro da tora em tábuas, causando 

altos índices de Tortuosidade. Ferreira et al., (2004). 



29 

 

Segundo Robert (2007), a matéria-prima que se destina à indústria possui 

padrão, informações e rastreabilidade. Diferente disso, os produtos naturais seguem 

a diversificação da própria natureza. 

 

2.4 DESEMPENHO NO DESDOBRO DE TORAS 

 

Embora haja uma perspectiva positiva de atendimento à crescente demanda 

por madeira pelos plantios florestais, incluindo-se nichos onde necessita madeira de 

melhor qualidade. Cardoso Junior (2008) relata que o desdobro de toras de 

pequenos diâmetros oriundas de povoamentos jovens tem sido uma prática cada 

vez mais adotada pelas serrarias de madeiras provenientes de reflorestamentos. 

Segundo Vital (2008), serrarias especializadas no desdobro de toras do 

gênero Pinus utilizam, em sua grande maioria, sortimentos com diâmetros inferiores 

a 30 cm. Entretanto, em função da recente redução no mercado de compensados –

 e consequente diminuição na demanda de toras para esse segmento – algumas 

serrarias dispõem de sortimentos com diâmetros acima de 30 cm.  

Tal realidade está refletida nos estudos a respeito do rendimento dos 

sortimentos atualmente empregados na indústria de madeira sólida nacional, de 

normalmente até 30 cm de diâmetro (Brand et al., 2002; Cardoso Junior, 2008; 

Manhiça, 2010) e, menos frequentemente, pouco acima de 40 cm (Biasi & Rocha, 

2003; Murara Junior et al., 2005). A utilização de toras com diâmetros menores está 

relacionada a decisões silviculturais que, por sua vez, são cada vez mais baseadas 

em indicadores financeiros. 

Do ponto de vista industrial, sabe-se que o diâmetro das toras é o principal 

fator que influência o rendimento em madeira serrada (VIANNA NETO, 1984); 

juntamente com o tipo de produto desdobrado e o maquinário utilizado (MURARA et 

al.,2005). 

Para Pinto et al., (2002), é possível verificar grande variação no rendimento 

mesmo dentro de um mesmo sortimento de toras, como resultado de diferenças na 

qualidade das mesmas, como conicidade e tortuosidade. Segundo o mesmo autor 

esse problema é intensificado em toras mais finas.  
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Segundo Manhiça (2010), o desdobro de toras de menor diâmetro resulta 

em perdas de madeira na forma de costaneiras, afetando o rendimento. Entretanto, 

essa perda é reduzida com a utilização de toras de maior diâmetro.  

Considerando-se os aspectos silviculturais, tecnológicos, mercadológicos e 

industriais em conjunto, verifica-se a possibilidade de fornecimento de madeira 

sólida de melhor qualidade, de maior valor percebido pelo mercado consumidor, 

produzida a partir de toras com maiores dimensões, em rotações mais longas que as 

praticadas atualmente, a partir de processos industriais mais eficientes.  

De acordo com Ribas et al., (1989), a taxa de conversão em desdobro está 

na faixa de 44% (quarenta e quatro por cento) na média. Vai depender de qual 

classe diamétrica está serrando para determinado produto. Para cada diâmetro há 

um determinado custo de produção de resíduos, e para isso deve haver um bom 

planejamento antecipado para quantificar a taxa de conversão em desdobro que 

resulta tábuas, que deverão ser de boa qualidade, quantificar os resíduos e seus 

tipos e seus valores no mercado, para assim fazer um planejamento estratégico para 

o negócio de serraria. A maioria das serrarias realiza o corte tangencial, que é 

simplesmente fatiar a tora, já outras fazem o corte radial, onde se converte menos 

tábuas, mas agrega mais valor ao produto. 

O rendimento em madeira serrada é influenciado por diversos fatores, tais 

como: características das espécies, maquinário, mão de obra e, principalmente, pelo 

diâmetro das toras. Além desses fatores, o tratamento que é dado às toras ainda no 

pátio da serraria e outras decisões de como desdobrá-las são fatores fundamentais 

para que se atinjam bons níveis de rendimento (Murara Junior et al., 2005).  

O rendimento em madeira serrada pode ser influenciado ainda pelo 

comprimento, conicidade e defeitos, máquinas de desdobro, modelos de corte 

(dimensão da madeira serrada), habilidades e experiência dos operadores das 

máquinas (TSOUMIS, 1991). 

Para Tsoumis (1991), geralmente na medida em que o diâmetro da tora 

aumenta também aumenta o rendimento volumétrico. Na maioria das vezes o 

desdobro de tora de menor diâmetro resulta em perdas de madeira na forma de 

costaneiras e refilos com presença de alburno afetando diretamente o rendimento 

em madeira serrada. 

A qualidade da tora está diretamente ligada com a conicidade, tortuosidade, 

bifurcação, tronco sulcado, excentricidade, nós, protuberâncias, inclinação de grã, 
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rachaduras, proporção de lenho inicial e lenho tardio, anéis ondulados e tensões de 

crescimento. Dentre esses principais fatores, deve-se dar uma atenção maior a 

conicidade e a tortuosidade. A conicidade afeta a classificação das toras, aumenta o 

resíduo, reduz o rendimento e modifica as propriedades mecânicas da madeira 

serrada (VITAL, 2008).  

A tortuosidade é outro fator que merece uma atenção especial, pois quando 

está presente em toras afeta a produção da madeira serrada limitando o 

comprimento das peças produzidas e, portanto, o rendimento. Além disso, a 

tortuosidade afetará as propriedades da madeira, aumentará a produção de resíduo 

e induzirá a produção de madeira de reação (MANHIÇA, 2010; VITAL, 2008). 

O Brasil ainda possui um grande número de serrarias que utilizam o sistema 

convencional de desdobro, em que as toras são desdobradas de acordo com 

critérios escolhidos pelo operador da máquina principal, ou seja, é ele quem define a 

melhor maneira de se desdobrar uma tora. Dessa maneira, podem ocorrer elevadas 

perdas de matéria-prima, devido à ausência de tecnologias apropriadas para o 

desdobro das toras, encarecendo o processo, em função de que há a necessidade 

de se consumir maior volume de matéria-prima para produzir a mesma quantidade 

de produto serrado. 

Segundo Tuset & Duran (1979), existem basicamente dois modos de avaliar 

o rendimento na operação de desdobro. A primeira forma básica de medir o 

rendimento de madeira serrada é mediante o cálculo da produtividade em cada 

máquina e no conjunto dos equipamentos. A forma tradicional de expressar a 

produtividade de uma serra é em metro cúbico de madeira serrada por hora ou 

metro cúbico de madeira serrada por hora/homem.  

É possível também se fazer uma “estimativa do rendimento de madeira 

serrada por tora”, que é significativamente relacionada ao coeficiente de 

transformação e em alguns casos é muito importante na comercialização de madeira 

roliça ou para cálculos complementares de inventários florestais. Existem no mundo 

inúmeras fórmulas para a determinação desta estimativa e algumas das mais 

conhecidas são: cubagem em quarto sem dedução; cubagem em quarto deduzido; 

cubagem em sexto deduzido e cubagem em quarto não deduzido em pés. 

Segundo Rocha (2002), para obtenção do rendimento da serraria, existe 

uma divisão do volume em metros cúbicos de Madeira serrada, derivação pelo 
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volume de toras que entra. No Brasil essa conversão está em 43% (quarenta e três 

por cento). 

Segundo Rocha (1999), é a determinação do coeficiente de transformação 

ou fator de rendimento, que é a relação entre o volume de madeira serrada, que 

permite calcular o volume de toras que são usadas para o processamento. Esta 

unidade pode ser expressa em unidade métrica e em pés, e em ambos os casos o 

coeficiente é dado em porcentagem. Assim: Coeficiente de transformação = metro 

cúbico de madeira serrada x 100 metros cúbicos de madeira em toras. Na Figura 2 

abaixo sugere opções de tipos de desdobro por diâmetro. 

 

Figura 2 - Desdobro de Tábuas por Classe Diamétrica 

 

Fonte: Rocha (1999). 

 

Para uma melhor conversão para tábuas no processo de desdobro, quanto 

mais homogêneas as toras em relação aos seus diâmetros melhor. Aumentando 

assim a velocidade da serraria e tábuas com boa qualidade (LEITE, 1994). 

Portanto, a necessidade de seleção de toras por classes diamétricas e o 

estabelecimento de diagramas de corte é de importância primária para que se 

consiga atingir níveis de rendimentos elevados para aquele determinado tipo de 
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material que está sendo utilizado. Dessa maneira, é possível melhorar o rendimento 

em madeira serrada proporcionado por cada classe utilizada. 

 

2.5 DESPERDÍCIO E SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA 

  

 Gutowski (2004) aponta que para dar conta da vocação original das 

organizações, ou seja, a rentabilidade, é necessário equilibrar os processos de 

conversão de materiais. O desenvolvimento sustentável é um facilitador das 

necessidades e aspirações da sociedade num padrão econômico responsável pelos 

impactos ao ambiente associado as suas atividades. 

O risco na produção de madeira serrada de Pinus, em seu sentido 

fundamental, é a possibilidade de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a 

variabilidade de retornos associada a determinado ativo. Assim a relação 

risco/retorno desempenha papel preponderante na determinação do destino do dado 

capital privado, de forma que um dos principais atrativos para o investimento é uma 

relação coerente entre essas duas variáveis (GITMAN, 2004). 

Segundo a United Nations Environment Programme (Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – UNEP, 2002) existem duas importantes abordagens 

para o gerenciamento e minimização dos desperdícios de acordo com a teoria da 

Sustentabilidade Corporativa: (i) hierarquia de gerenciamento dos desperdícios: 

corresponde a uma cadeia de prioridades para as opções de gerenciamento de 

desperdícios, se estende da ideia de prevenção e redução do uso de materiais até a 

última disposição dos materiais.  

Quando entendido sob o ponto de vista econômico, o conceito de 

sustentabilidade se confunde com a margem de contribuição financeira 

proporcionada pela operação, possibilitando a sua continuidade ao longo do tempo. 

Porém a sustentabilidade, como é entendida atualmente, está relacionada também 

com aspectos sociais e ambientais da operação, muitas vezes ligadas a questões 

ainda subjetivas em termos de mensuração.  

Esses aspectos parecem incompatíveis com as prioridades e as normas 

convencionais dos negócios, entretanto, a experiência tem demonstrado um 

potencial de melhoria dos resultados com a aplicação destes princípios, ou seja, 



34 

 

usando os princípios da sustentabilidade a organização está trabalhando para sua 

própria sustentabilidade (KORHONEN, 2004). 

 

2.6 CONTROLE DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA MADEIREIRA 

  

   A madeira é utilizada desde os primórdios da humanidade por sua 

disponibilidade e versatilidade. Com a industrialização e a pressão sobre as nativas, 

houve um grande investimento da parte de empresas de reflorestamento para 

otimizar os processos produtivos e de uso racional (PEREIRA, 2011). 

  Segundo Carpinetti (2010), a Gestão de Qualidade opera em dois níveis. A 

gestão da qualidade atua no ciclo de vida do produto, atendendo igual ou melhor 

que a concorrência, gerando bons resultados financeiros, podendo a qualquer 

momento tudo isso ser revisado e melhorado. A qualidade operacional atua nos 

processos do produto, na produção, nos desperdícios, utilizando dessas 

informações para direcionamento e melhoria contínua. 

  A qualidade e padronização é um fator que prepondera no sucesso do 

produto. Quando não havia industrialização, todos os produtos eram feitos de forma 

manual por marceneiros e artesões, com ausência de qualidade em seus produtos 

(PEREIRA, 2011). 

  As indústrias de processamento primário da madeira são empresas que 

usam a tora inteira para gerar produtos como pranchas e vigas (C.T.Donovan 

Associates Inc, 1990). 

De acordo com Tomaselli et al., (2004): 

 
Consequentemente, a oferta de toras grossas (>35 cm) será muito menor 
num futuro próximo. Diversos estudos indicam que é grande a proporção de 
madeira juvenil nas toras provenientes de plantios com rápido crescimento, 
resultam em problemas de qualidade nos produtos obtidos desse tipo de 
matéria-prima (Zobel, 1981; Senft et al., 1985; Brown & McWilliams, 1989; 
Larson et  al., 2001; Oliveira et al., 2006), muito embora o conceito de 
qualidade seja dependente do tipo de produto final desejado (Senft et al., 
1985; Larson et al., 2001). Em termos mercadológicos o aprimoramento da 
qualidade dessas madeiras é importante para que os produtos oriundos 
delas possam ganhar mercado e estabelecer um conceito cada vez mais 
favorável entre os consumidores. 
 
 

   A conversão de toras em tábuas, pranchas, vigas ou outras peças de 

madeira implica, necessariamente, na produção de uma quantidade maior ou menor 



35 

 

de desperdício, segundo os fatores que influenciam no seu volume, como a natureza 

da matéria-prima, a eficiência das máquinas empregadas pela indústria e as 

exigências do mercado. Este último aspecto exerce influência através das 

quantidades relativas de madeira serrada de diversas espessuras e comprimentos 

solicitados, já que, por exemplo, a obtenção de tábuas mais finas requer maior 

quantidade de cortes, o que aumenta o desperdício em forma de serragem (Anuário 

Brasileiro de Economia Florestal, 1957). 

  Para evitar rachaduras e trincas é realizada a secagem. Em sistemas 

produtivos mais modernos e rápidos essa secagem é realizada em estufas e 

utilizando vapor de caldeiras diminuindo a secagem entre 20 horas a 50 horas. 

Ocorre que, com isso acaba gerando tortuosidade em função de tabiques e 

tabicamento mal feito.  

Com a diminuição de florestas nativas, houve maciços investimentos em 

florestas plantadas para fins comerciais, fazendo com que houvesse uma 

valorização nessa matéria-prima. Nesse sentido, o Canadá foi o pioneiro em 

tecnologia para otimização da conversão em desdobro de toras, mesmo elas sendo 

tortas empenadas e com muitos nós, com menos geração de resíduos advindos do 

processo, que hoje estão na ordem de 60% (sessenta por cento) a 70% (setenta por 

cento) (PEREIRA, 2011). 

É uma questão estratégica e de sobrevivência a gestão da qualidade dentro 

de uma empresa, cada vez mais a melhoria contínua é aplicada para que o produto 

seja competitivo. A ISO 9001 atualmente é a mais aplicada quando se refere à 

melhoria, que vai desde processos produtivos, a satisfação de clientes e funcionários 

(PEREIRA, 2011). 

 

2.7 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

   

Segundo Rother e Shook (2012), os mapas oferecem uma linguagem 

comum e possibilitam a compreensão de modo que todos tenham a mesma visão, 

como um mapa de rua, ajudando a identificar os desperdícios ambientais. Uma 

empresa pode encontrar muitas oportunidades para melhorar seu fluxo de produção 

e reduzir o tempo necessário para fabricação. 
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Segundo Liker e Meier (2007), o mapeamento do fluxo é uma boa 

ferramenta para produzir quadros que destacam as perdas, que permite visualizar 

redes de processos e prever as oportunidades de melhoria. 

Na atividade inicial do mapeamento, precisa-se ter uma visão holística, ou 

seja, de uma forma mais macro ou global de um processo (LIKER & MEIER, 2007). 

Para Roosen e Pons (2013), a otimização dos processos contribuem para a 

redução dos desperdícios, preenchendo as demandas do planejamento estratégico 

e a execução de Projetos de Melhoria.  

 

2.8 FERRAMENTA DE MELHORIA CONTÍNUA KAIZEN 

 

Denominado nesta pesquisa como Kaizen, significa melhoria contínua em 

japonês. Essa melhoria é voltada ao fluxograma de um processo a fim de criar mais 

valor com menos desperdício (ROTHER & SHOOK, 2012). 

Trata-se de uma ferramenta inicialmente aplicada na indústria 

automobilística no Japão, onde utiliza o conceito da produção enxuta (Lean 

Manufacturing). Sua característica é de sempre estarmos num processo contínuo de 

melhoria do processo, produtos e serviços de forma cíclica e contínua. Não 

demanda de muito investimento financeiro e atua na aplicação e estabelecimento de 

um novo comportamento de todos os envolvidos como: organização, limpeza, 

normalização, e ordenação na produção. Esses são os 5S ou cinco sensos, que 

podem ser tratadas e iniciadas a partir da Gerência para os demais, através de 

treinamento para todas as equipes de trabalho, fazendo com que eles fiquem 

motivados e se comprometam.  

Segundo Miauchi (1992) a sigla 5S origina-se das cinco palavras oriundas do 

Japão: Seiri, Seiton, Seisoh, Seiketsu, Shitsuke. Para Fujita (1999) cada um define 

seus conceitos e nomenclaturas: 

• Seiri: É o senso da UTILIZAÇÃO, que se resume que em seu ambiente de 

trabalho apenas deve-se ter perto de você aquilo que realmente se está utilizando 

para tal atividade.  

• Seiton: É o senso da ORGANIZAÇÃO, que se resume em organizar seu 
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ambiente de trabalho, colocando tudo em seu devido lugar, de acordo com a 

frequência de uso.  

• Seisoh: É o senso da LIMPEZA, que se resume em manter limpo o seu 

ambiente de trabalho, o mais importante que deixar limpo, é evitar que o ambiente 

seja sujo por algo, atuando nas causas. Esse conceito aplica-se também para 

máquinas e equipamentos. 

• Seiketsu: É o senso da PADRONIZAÇÃO, que se resume em padronização 

visual de quadros de avisos, etiquetas, adesivos e identificações em geral. 

Shitsuke: É o senso da DISCIPLINA, que se resume na Segurança do 

Trabalho do Trabalhador, principalmente o uso dos equipamentos de segurança e 

um bom relacionamento interpessoal com as equipes de trabalho. 

A melhoria contínua vai e volta em todos processos podendo dizer que ela é 

cíclica. Este conceito foi criado por Shewhart e Deming na década de 30 para a 

indústria japonesa. É um Ciclo em quatro etapas: Planejar (Plan), Executar (Do), 

Verificar (Chec), Revisão e Ajustes (Action). Se chama de Ciclo PDCA, ilustrada na 

Figura 3, que ajudam e criam soluções para problemas que interferem na qualidade 

ou algum tipo de não conformidade do Processo e Produto. 

Eliminação de desperdícios: eliminar todas as formas de desperdícios nos 

processos produtivos, como superprodução, tempo de espera, transporte excessivo, 

processos inadequados, estoque desnecessário, movimentação desnecessária e 

produtos defeituosos (LUSTOSA et al., 2008). 

De acordo com Imai (1992): 
 
 
O KAIZEN é a busca de melhorias nos processos de produção, nos 
métodos e procedimentos, através da inovação, começa com o 
reconhecimento de que existe um problema. Todas as empresas enfrentam 
problemas, porém isso não é um fato ruim, pois se não existirem problemas, 
então significa que não há um potencial de melhoramento. 
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Figura 3 - Ciclo PDCA 

 

Fonte: Carpinetti (2010). 

 

Em consonância com Womack e Jones (2003), o mapeamento do fluxo de 

valor, por meio da ferramenta do Mapa de Valor, é uma das fontes para identificar as 

oportunidades de melhoria contínua que serão tratadas por meios dos Kaizens. 

 Byrne (2014) relata inúmeros ganhos obtidos com o uso desse método e 

como ele ajudou no sucesso de sua gestão nas empresas que teve a oportunidade 

de liderar. Não existe fórmula única de fazer Kaizens, mas um método que deve ser 

seguido. Esse, por sua vez, procura padronizar as fases que devem ser 

contempladas na realização de um evento Kaizen. Normalmente, a duração é de 

uma semana. Nesse período, uma equipe, com cerca de cinco pessoas, mantém-se 

centrada em alguma oportunidade identificada, conforme exemplifica a Figura 4. 
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Figura 4 - Sequência para realizações de Kaizens 

 

Fonte: Rother e Shook (2012). 

 

Uma empresa precisa de tempo para amadurecer na melhoria contínua, 

conforme explica Rother (2010). 

 Existem diversas formas de demonstrar os resultados dos Kaizens. A forma 

mais usual de apresentar os resultados adotados pelo método Produção Enxuta é o 

formulário A3, como método padrão de apresentação de resultados de melhoria 

(LIKER & MEIER, 2007).  

O termo “A3” refere-se ao formato de folha de papel com 297 milímetros de 

largura e 420 milímetros de comprimento. A orientação escolhida, desta folha, deve 

ser paisagem para organizar e apresentar o conteúdo. No cabeçalho do A3, devem 

constar as informações referentes aos integrantes do grupo, tipo de desperdício que 

pretende mitigar, data e número de referência do formulário. As informações que são 

adicionadas no A3 devem responder às seguintes perguntas e sequência: 

 1. Qual é o problema? Devem ser apresentados dados sobre o 

problema ou desperdícios que deseja mitigar. Estes dados devem ser 

apresentados através de fotos, gráficos ou tabelas. 

 2. Quais são as possíveis causas? O grupo, após investigar as 

ocorrências relativas ao desperdício estudado, deve fazer uma relação das 

causas prováveis organizadas em um diagrama de causa e efeito agrupando as 

causas nas categorias: medida, meio ambiente, matéria-prima, mão de obra, 

método e máquina. Este diagrama também é conhecido como diagrama de 

Ishikawa. 
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 3. Qual é a situação atual? Nesta parte do formulário o grupo deve 

descrever a situação atual do processo ou área onde o desperdício ocorre. Para 

tanto, devem ser utilizadas fotografias, fluxogramas, esquemas ou um mapa de 

valor da situação atual. 

4. Qual o plano de ação ideal para solucionar as causas 

relacionadas? Após entendido o desperdício, suas causas e ter uma noção da 

situação atual do processo ou área onde ele é percebido, o grupo deve elaborar 

um plano de ação. O padrão utilizado para plano de ação deve conter 

minimamente a causa, ação proposta, prazo e responsável.  

5. Quais são as metas que o grupo imagina que o projeto de melhoria 

irá atingir? Devem ser estabelecidas algumas metas que devem ser atingidas 

após a realização das ações propostas. Estas metas são relacionadas em quadro 

informando valor atual e valor futuro desejado. 

6. Qual é a visão de futuro? Com base nas metas e ações propostas a 

última seção deste formulário, deve informar como seria a situação futura deste 

processo ou área. Finalizado o período de cinco dias, quando o grupo se 

concentra na realização do Kaizen e elaboração do A3, o resultado final do 

trabalho de melhoria é apresentado para os interessados. De acordo com as 

necessidades e prioridades da empresa, as ações são replicadas em outras áreas 

e/ou processos. 

 

2.9 ESTADO DA ARTE  

 

A proposta deste trabalho foi: Avaliar as falhas no produto final Madeira 

serrada; Avaliar falhas no controle de qualidade e Avaliar perdas econômicas 

decorrentes das falhas, na migração das tábuas para fardos de qualidade “B”.  

A sobrevivências de empresas nesse setor depende de produtos de boa 

qualidade com preços competitivos, e para isso seus processos devem ser 

otimizados, com ações efetivas a fim de reduzir seus impactos de processo, 

qualidade e economia. 

Estudos já foram realizados para conectar produção de serrados e 

sustentabilidade financeira com base em controles de qualidade. Ficou evidente a 
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necessidade de melhor classificação dos produtos melhorando os processos e 

resultados financeiros. 

Segundo Juran (1992), o desempenho dos programas de qualidade deve ser 

mensurado com base em uma unidade ideal de medida, que deve ser 

compreensível, fornecer bases sólidas para tomada de decisões, ter aplicação ampla 

dentro da organização, de interpretação uniforme, econômica e compatível com os 

projetos e sensores já existentes. Pode-se com isso concluir que baixar custos e 

melhorar a qualidade dos produtos é uma tarefa bastante difícil. Para isso, são 

necessárias técnicas e ferramentas que auxiliem na identificação das expectativas 

do consumidor e ao mesmo tempo forneçam informações que possibilitem a 

produção ao menor custo possível. 

Existem outras etapas do processo que podem ser intervencionadas 

realizando parte da melhoria continua. Outro ponto observado foi a não utilização de 

um método para determinação e quantificação dos impactos ambientais. 

Há uma grande importância na realização do presente estudo de caso nesta 

empresa brasileira, pois trata-se de líder no mercado nacional de seu ramo, além do 

aspecto da existência de carência de pesquisas nacionais abordando a avaliação de 

falhas no produto e no controle de qualidade auferindo prejuízo, por fim, com intuito 

de ampliar a pesquisa de Murara (2005). 

 

2.10 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O presente estudo constatou falhas ou defeitos no produto final, ou seja, nas 

tábuas. Supõe-se que há falhas através dos números de tábuas encontradas nas 

análises dos dados históricos das planilhas do setor da qualidade, que do período de 

2017 foi identificada alta porcentagem do volume de produto Madeira “B” 

produzidos, em relação ao limite de aceitabilidade para esse tipo de serraria, 

dimensionada para produzir Madeira “A”. 

Foi observado falha no controle de qualidade no setor de classificação de 

tábuas, no Scanner Classificador Goldeneye. Por algum motivo o scanner classificou 

tábuas de qualidade “A” para fardos de Madeira “B”. Desta forma, partiu-se do 

princípio que não poderia haver falhas na classificação das tábuas, e consequente 

migração do produto final e prejuízo financeiro para o negócio. 
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3 METODOLOGIA 

 

A técnica utilizada foi à coleta de dados antes e depois da aplicação do plano 

de melhoria no scanner classificador, possibilitando a comparação entre os períodos 

de janeiro a dezembro dos anos de 2017 e 2018. 

Esta pesquisa é caracterizada como  um estudo de caso de serrarias que 

utilizam Matéria-prima (Toras de Coníferas), destinadas à produção de apenas 

produto Madeira Serrada Qualidade “A”, considerando que  a porcentagem de 

Madeira “B” aceita para qualquer serraria no mundo é de até 10% (dez por cento) do 

volume total produzido,  com base no padrão de aceitação e rejeição das Normas: 

ABNT NBR 11869-91 (Madeira Serrada de Coníferas de Reflorestamento – Inspeção 

e Recebimento), ABNT NBR 7203-92 (Madeira Serrada e Beneficiada), CB-205 – 

Madeira Serrada de Coníferas provenientes de Reflorestamento, para uso geral – 

Classificação, e NB-1381 – Madeira Serrada de Coníferas provenientes de 

Reflorestamento, para uso geral - Medição e Quantificação de Defeitos – 

Procedimentos. Essa foi a Metodologia utilizada para o tratamento de tábuas e toras 

no referido trabalho científico. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A Pesquisa experimental, conforme a metodologia de natureza empírica 

descritiva qualitativa-quantitativa, foi opção escolhida para este estudo de caso. 

Neste caso, a pesquisa realizada “descreve o comportamento dos fenômenos” 

(COLLIS; HUSSEY, 2005), estabelece relações entre as variáveis (GIL, 2002) e 

possibilita ao investigador maximizar seu conhecimento acerca de determinado 

fenômeno ou problemática (TRIVINÖS, 1990).  

A Empresa objeto deste estudo atua no mercado mundial de produto 

Madeira Serrada Qualidade “A”. Fundamenta-se o desenvolvimento desta pesquisa, 

devido seu processo produtivo ultrapassar o limite aceito de Madeira “B”. 

A empresa objeto deste estudo é de origem brasileira, líder no ramo de 

Serraria no mercado nacional, também com vendas para outros países, tais como: 

América, Europa, Ásia, Indonésia e Oriente Médio. Seu faturamento anual, em 2017, 
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foi em torno de R$ 200 milhões (duzentos milhões de reais), especificamente com 

venda de produtos Madeira “A” e Madeira “B”.  

O quadro geral de funcionários da empresa objeto de estudo é composto por 

200 (duzentas) pessoas, e a empresa possui reconhecimento na qualidade de seus 

produtos, sendo referência por seu processo produtivo em desdobro com corte 

Tangencial e Radial, no entanto, não apresenta programa com foco na qualidade da 

matéria-prima, tampouco, certificação ISO 9000 e ISO 9001. 

Neste caso, é importante destacar a família de produtos em: 

- Madeira “A” 

- Madeira “B” (todas as tábuas possuem alguma falha). 

Outros fatores que determinaram a escolha da Empresa para esta pesquisa 

foram, entre eles, o fato de oferecer apoio para as iniciativas de inovação, melhoria e 

possuir o método de melhoria contínua Kaizen implantado na sua unidade fabril, 

contando com profissionais com pouca experiência nas ferramentas de melhoria em 

suas atividades, e por fim, a disponibilização de informações necessárias e recursos 

humanos. 

 

3.2 ETAPAS DA PROPOSTA DE APLICAÇÃO 

 

Para aplicação desta pesquisa foi necessário o cumprimento de três etapas 

que compreendem: avaliação falhas de qualidade do produto final (Madeira “A” e 

Madeira “B”); avaliação de falhas no controle de qualidade; avaliação perdas 

econômicas decorrentes das falhas. Essas etapas estão sumarizadas no Quadro 1. 

 

3.3 ESTUDOS DE CASO 

 

O presente trabalho é um estudo de caso de cunho Empírico Descritivo, de 

natureza Qualitativo-Quantitativa. 

 

 



44 

 

3.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DO CASO ESTUDADO 

  

A descrição do processo produtivo será realizada conforme a Figura 6, que 

representa o Layout da planta da fábrica de serrados. 

Figura 6 - Layout da Serraria do Estudo de Caso 

 

Fonte: o autor, 2018. 

O processo de produção da Serraria contempla: Entrada da matéria-prima 

através da portaria (1), Florestal Suprimentos (2), e encaminhada para o pátio de 

toras (3) para posterior armazenamento. Depois passam pelo descascador (4), 

entrando pela serraria pelas serras fita (5), refilo (6), perfilo (7), múltipla (8), re-serra 

(9) e montagem de fardos (10), conforme a bitola da tábua. Desta maneira são 

carregadas (11) em estufas para secagem (12), sendo descarregadas (13) de 

acordo com o tempo das curvas de secagem (12) preestabelecido. No setor 

beneficiamento, os fardos secos são desfeitos no desgradeador (14), onde camadas 

por camadas das grades são mecanicamente enfileiradas na esteira transportadora 

(15) as levando até o Setor da Qualidade, onde passarão por classificação em 

produto “A” e produto “B”, através do Scanner Goldeneye (16). Após a classificação 

das tábuas, as mesmas são armazenadas por classe e qualidade no armazenador 
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de tábuas classificadas (17), formando fardos prontos na Cintagem (18), e 

disponibilizados para a expedição (19). 

3.5 CRONOGRAMA E ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

 Para melhor compreensão das informações na elaboração da Metodologia foi 

criado o quadro 1, considerando os objetivos específicos e suas etapas. 

Quadro 1 - Etapas do Cronograma Metodológico 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ETAPA 01 ETAPA 02

1

AVALIAR FALHAS DE 

QUALIDADE DO PRODUTO 

FINAL MADEIRA SERRADA

Levantamento das causas das 

falhas que motivam sua migração 

para Madeira-B, utilizando dados 

de planilhas dos Boletins Semanais 

do Setor de Qualidade da empresa.

Identificação e catalogação das 17 

falhas com suas regra de 

aceitabilidade, evidenciadas no 

levantamento visual em campo, e 

através dos Boletins Semanais do 

Setor de Qualidade da empresa.

2

AVALIAR FALHAS NO 

CONTROLE DE 

QUALIDADE

Quantificar erro na classificação da 

Madeira-B, utilizando dados de 

planilhas dos Boletins Semanais do 

Setor de Qualidade da empresa.

Investigação do Scanner 

classificador Goldeneye 901, para 

o motivo do erro na classificação 

das tábuas e treinamento para 

equipe. Aplicação do 1º Kaizen

3

PLANO DE MELHORIA NO 

CONTROLE DE 

QUALIDADE DA MADEIRA 

SERRADA COM BASE NA 

AVALIAÇÃO DE FALHAS

Quantificar e analisar qualidade da 

matéria prima em 2017 através das 

planilhas de controle do Setor da 

Qualidade da empresa.

Análise comparativa dos dados 

2017 e 2018 com base no Plano de 

Melhoria. Aplicação do 2º Kaizen

4

AVALIAR PERDAS 

ECONÔMICAS 

DECORRENTES DAS 

FALHAS

Quantificar volume total  em Metro 

cúbico e número de tábuas de 

Madeira-A e Madeira-B utilizando 

dos dados históricos dos arquivos 

das Planilhas do Setor da 

Qualidade da empresa.

Analisar e Comparar as perdas 

Econômicas nos períodos 

históricos de 2017 e 2018, 

utilizando dos dados históricos dos 

arquivos das Planilhas do Setor da 

Qualidade da empresa.

CRONOGRAMA EVOLUTIVO DE AÇÕES METODOLÓGICAS

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

3.6 AVALIAÇÃO DE FALHAS DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL MADEIRA 

SERRADA. 

 

Nesta Etapa 01, foi realizado o levantamento das principais falhas 

encontradas nas tábuas nos fardos do produto Madeira “B”, através dos dados 

históricos do período de 2017 e das análises de qualidade no final da linha entre a 

Cintagem e Expedição. 
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As tábuas produzidas passam pelo setor do Beneficiamento, local a qual 

todas são classificadas pelo Scanner Goldeneye em produto Madeira “A” ou produto 

Madeira “B”. Para que as tábuas sejam classificadas em produto Madeira “B”, basta 

ter apenas 01 (um) falha. Todos os resultados dessa classificação ficam 

armazenados em planilhas através de digitação do Setor da Qualidade. Essas 

planilhas formam um banco de dados utilizados para gerar gráficos, relatórios e os 

Boletins Semanais de Qualidade. Para geração dos gráficos dos Boletins Semanais, 

são realizadas análises estatísticas como: Média, Desvio Padrão, Coeficiente de 

Variação e Porcentagens. 

Nesta etapa as falhas foram classificadas em 17 tipos, sendo: Tortuosidade, 

Variação Dimensional, Erro de Classificação, Esmoado, Variação Dimensional, 

Bolor, Mancha Azul, Bolsa de Resina, Trincas, Nós, Marca de Ferramenta, Bolsa de 

Casca, Medula, Rachadura, Quebrado, Mancha Tabique / Sujeira, Quebrado Lateral 

e Madeira Podre.  

Para cada falha foi realizada uma validação através de fotos e foi criado um 

catálogo, após foi identificada a causa raiz de cada defeito através do método de 

observação e exploração em campo nos setores: Portaria, Florestal Suprimentos na 

entrada da Matéria-prima em caminhões, Qualidade Matéria-prima pátio caminhões, 

Serraria através das medidas retiradas diariamente com paquímetro digital, na 

Secagem através das Análises de Trinca, Tortuosidade e Mancha (em fardos 

secados em estufas) e no Beneficiamento através das análises diárias de amostras 

dos fardos na saída de linha entre a Cintagem e Expedição, posteriormente a esse 

levantamento foi criado um catálogo ilustrativo com as 17 falhas e seus limites de 

aceitabilidade.  

 

3.7 AVALIAÇÃO DE FALHAS NO CONTROLE DE QUALIDADE. 

 

   Através do gráfico de Pareto foi quantificada qual a porcentagem do erro de 

classificação no produto Madeira “B”, posteriormente, investigadas as causas e 

efeitos para o erro de controle de qualidade através do diagrama de Ishikawa, 

aplicado o Kaizen cíclico como plano de ação. Após o processo, foi novamente 

quantificado através do Gráfico de Pareto, gerando um novo gráfico quantificando e 

comparando a atual situação e posterior aplicação da Metodologia Kaizen. 
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3.8 PLANO DE MELHORIA NO CONTROLE DE QUALIDADE DA MADEIRA 

SERRADA COM BASE NA AVALIAÇÃO DE FALHAS 

 

Na Etapa, ocorreu o a confecção de um fluxograma de mapeamento das 

áreas da empresa, a quantificação das porcentagens, volumes de toras e a 

porcentagem de falhas, ambas no período de 2017. Foram utilizados dados das 

planilhas de controle do Setor da Qualidade da empresa, sendo assim 

confeccionado uma tabela e um gráfico. Os valores encontrados em 2017 foram 

comparados com o limite aceitável para toras de qualidade “B”, de acordo com a 

Metodologia, evidenciando que o encontrado em porcentagem de falhas na matéria 

prima estava acima do aceito. 

A coleta foi realizada diariamente pelo setor da qualidade no pátio de toras, 

especificamente nas avaliações visuais das cargas já vistoriadas na portaria e 

florestal suprimentos. Após visualização no manual do quadro 2, o operador do 

Setor da Qualidade faz sua anotação na tabela 1, armazenando esses dados para 

digitação e armazenamento dos arquivos. 

Tabela 1 - Coletor de dados de matéria prima pátio de toras 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Com isso, foi iniciada a criação e implantação do plano de melhoria no 

controle de qualidade na matéria prima e realizada investigação das causas da 

matéria prima desconforme ou fora do padrão, aplicando a ferramenta do diagrama 

de Ishikawa, observando os seguintes fatores: mão de obra, máquina, matéria prima 

e método. Também foi confeccionado um fluxograma de mapeamento das áreas da 
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empresa onde houve o plano de melhoria, também, uma tabela com o plano de ação 

para aplicação do Kaizen, e implantação do plano de melhoria no controle de 

qualidade da matéria prima, que contou com o novo manual da matéria prima, 

conforme o quadro 2, ilustrando as falhas importantes para coleta de informações do 

ano de 2018. 

 

Quadro 2 - Manual de identificação para coleta de matéria prima caminhões 

Item Defeito

1 Espécie

2 Espécie

3 Densidade

4 Diametro

5
Mancha Azul e 

Bolor

6 Nó

7 Tortuosidade                         

Deve ser observado manchas e pintas iniciais e manchas 

maiores de azulamento e bolor no corpo da tora e suas 

laterais. Aceitável apenas 3 toras por pacote.

Deve ser observado e anotado este item em baixo, médio e 

alta a sua incidência. Aceito apenas 3 toras por pacote com 

alta incidência.

Deve ser observado e anotado se houver torar tortas. Aceito 

apenas 3 toras por pacote.

Pinus Eliotti: Medula se destaca,

Casca mais rugosa/grossa,

Tora mais amarelada,

Grande quantidade de resina.

Analisado em: Baixo, médio a alto, a partir dos anéis de 

crescimento. A cada ano é acrescentado um novo anel ao 

tronco, cuja contagem permite conhecer a idade do individuo. 

Estes anéis distinguem-se em duas partes:

• Lenho inicial (lenho primaveril);

• Lenho tardio (lenho outonal).

Fino, médio e grosso com diâmetro padrão de 18 a 35 

centímetros de diâmetro. Aceitável apenas três toras finas 

abaixo de 20 centímetros de diâmetro por pacote (Pilha).

MANUAL DE PROCEDIMENTO COLETA DE DADOS DE MATERIA PRIMA - PROGRAMA DE QUALIDADE

Regra de aceitabilidade Foto

Pinus Taeda: Medula pequena, 

Casca mais lisa,

Tora mais branca,

Pouca ou nenhuma resina.

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

  No final de 2018, foram utilizados os dados das planilhas de controle do 

Setor da Qualidade da empresa para confecção de nova tabela, gráfico quantificado 

e o volume total de matéria prima referente à 2018, especificando o consumo da 
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serraria e a participação em porcentagem das falhas de matéria prima desconforme, 

também um comparativo do período de 2017 com o de 2018, onde ocorreu a 

implantação do plano de melhoria no controle de qualidade da matéria prima, ambos 

através da metodologia Kaizen. 

 

3.9 AVALIAR PERDAS ECONÔMICAS DECORRENTES DAS FALHAS 

 

    Nesta etapa foi quantificada a produção total dos produtos Madeira “A” e 

Madeira “B” em metros cúbicos da planta serrados, os períodos foram entre 2017 e 

2018. Na ocasião, separadamente comparados os volumes de Madeira “B” no 

referido período, e realizada algumas análises comparativas entre os volumes dos 

mesmos, no caso, volume total e volume por falha. 

 A análise das perdas econômicas foi realizada através do comparativo dos 

volumes dos produtos madeira “A” e madeira “B”, produzidos em metro cúbico, 

retirados das planilhas de controle de produção. Assim, desta maneira, foi possível 

calcular ganhos e perdas entre os períodos de Janeiro à Dezembro dos anos de 

2017 e 2018. Foi realizada então a subtração da porcentagem aceita, ambas através 

da base-técnico cientifica, apresentada na Metodologia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 AVALIAR FALHAS DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL  

4.1.1 Levantamento das causas das falhas na migração para madeira “b”  

Na etapa 01 foi realizado um levantamento das principais falhas encontradas 

no produto Madeira “B”, através dos dados históricos de todo o período de 2017 das 

análises de qualidade. Para melhor visualização foi confeccionado o Quadro 3 que 

ilustra em detalhes as 17 falhas encontradas, e para cada uma delas as suas 

causas. As 17 falhas foram encontradas em tábuas nos fardos analisados do 

produto Madeira “B” de dados históricos do Setor da Qualidade da empresa, através 

de investigação de campo diário da planta serrados e diálogos em treinamentos com 

todos os envolvidos. 

Quadro 3 - Diagnósticos de Falhas e Causas 

Item Tipo de Falha Causas

1 Tortuosidade  
Matéria prima torta, fina, abaixo de 18 centímetros de diâmetro, e curvas do 

processo de secagem.

2 Erro de Classificação
Erro na leitura das tábuas pelo Scanner classificador, Goldeneye, no 

beneficiamento.

3 Esmoado Matéria prima, planos de corte e erro de leitura pelo Goldeneye.

4 Variação Dimensional Automação / Máquinas.

5 Bolor Matéria prima.

6 Mancha Azul Matéria prima.

7 Bolsa de Resina Matéria prima.

8 Trincas Curvas de secagem.

9 Nós Manejo Florestal.

10 Marca de Ferramenta Ajuste desvios de serra.

11 Bolsa de Casca Matéria prima.

12 Medula
Erro na leitura das tábuas pelo Scanner classificador Goldeneye, no 

beneficiamento.

13 Rachadura Matéria prima, Choque no processo e Secagem.

14 Quebrado Choque no processo.

15
Mancha Tabique / 

Sujeira
Processo de secagem e erro de leitura pelo Goldeneye.

16 Quebrado Lateral Máquinas.

17 Madeira Podre Matéria prima.

TABELA DE AVALIAÇÃO DE CAUSAS E EFEITO DE FALHAS DO PRODUTO MADEIRA-B

 

Fonte: o autor, 2018. 
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Observa-se que no Quadro 3, constam 17 falhas e na maioria delas houve 

mais de uma causa raiz, sendo assim, foram encontrados mais de um defeito para 

cada peça de madeira. No processo de classificação o critério foi observar apenas 1 

(um) desses para desclassificá-la, para assim obter a migração do produto para 

Madeira “B”.      

Foi possível visualizar quais os defeitos que mais ocorreram nos 12 meses 

do ano de 2017, conforme Quadro 3, também foi possível observar qual o volume 

gerado de Madeira “B”, perfazendo um total de 65.033 m³ ou 4.064.569 tábuas. 

Identificar o volume total produzido e os volumes parciais de Madeira “A” e Madeira 

“B”, para assim poder realizar as intervenções necessárias e pontuais nas causas 

dentro do processo.  

O Quadro 3 destaca-se por 8 (oito) itens, ou 47% (quarenta e sete por cento) 

das causas de falhas do produto advêm da Matéria-prima. Com esse diagnóstico foi 

possível dar atenção para as toras entrantes na empresa, consequentemente 

matéria-prima de boa qualidade dentro do processo produtivo, que resultará em mais 

produto Madeira “A” e menos produto Madeira “B”, levando ao cenário ideal de 

retorno financeiro para a empresa. 

 

4.1.2 Identificação e catalogação das 17 falhas 

 

Após levantamento e diagnóstico das causas das falhas do item 01 - etapa 

01, onde foram diagnosticadas 17 falhas possíveis, observou-se que as falhas mais 

frequentes encontradas no produto Madeira “B” foram: Tortuosidade, Erro de 

Classificação, Mancha Azul e Bolor. Para tanto, foi elaborado no item 01 - etapa 02, 

o Quadro 4 um catálogo fotográfico de identificação das 17 falhas possíveis, ou seja, 

em porcentagem 22%, com suas regras de aceitabilidade ou parâmetros, esse 

levantamento foi gerado através de visual em campo, com o auxílio dos Boletins 

Semanais do Setor da Qualidade da empresa. Para classificar tábuas foram 

utilizadas regras de aceitabilidade e parâmetros de acordo com a ABNT NBR-12551 

(Madeira Serrada-Terminologia), ABNT NBR ISO 737 (Madeira Serrada de 

Coníferas Dimensões - Métodos de Medição), EB-2169 (Madeira Serrada de 

Coníferas de Reflorestamento).  
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Quadro 4 - Catálogo de Identificação de Falhas Madeira “B” 

Item Falha

1 e 2
Quebrado e 

Quebrado 

Lateral

3 Esmoado

4
Variação 

Dimensional

5
Marca de 

Ferramenta

6 e 7
Medula e 

Madeira podre

8 e 9
Mancha Azul / 

Bolor 

10 Bolsa de Casca 

Regra 1: Medula sadia aceitável; Regra 2: Medula aberta 

aceitável desde que o somatório das porções com medula na 

peça não ultrapasse 10% do comprimento. Madeira podre nao 

aceitavel em qualquer tamanha.

TABELA DE FALHAS NA MADEIRA-B

Pequisa de CampoRegra de aceitabilidade e parâmetros

Regra1: Entre 0 – 10 mm aceitável; Regra 2: Entre 10 – 30 mm 

limitado a 10% do comprimento da peça; Regra 3: Limitado a 

30 mm na face, 100% da borda e 30 mm no comprimento da 

peça. Quebrados laterais entre 10 – 30 mm deve-se considerar 

o somatório das porções quebradas inferior a 10% do 

comprimento da peça.

Regra1: Entre 0 – 10 mm aceitável; Regra2:Entre 10 – 30 mm 

limitado a 10% do comprimento da peça para esmoado 

primário; Regra3:Limitado a 30 mm na face, 100% da borda e 

30 mm no comprimento da peça para esmoado secundário. 

Observação: Para esmoados primários entre 10 – 30 mm, 

deve-se considerar o somatório das porções com esmoado 

inferior à 10% do comprimento da peça.

Regra 1: Variações entre - 1 e + 2 mm para espessura e 

largura; Regra 2:Variações de - 15 + 40 mm para 

comprimento. Observação: Sendo que para largura e 

espessura, para ser considerada variação dimensional, dois 

pontos medidos em menos de um metro devem estar abaixo 

da dimensão. No caso desta imagem abaixo a dimensão 

nominal da peça para espessura era de 25 mm, todavia, as 

medições demonstraram variação dimensional.

 Regra 1: Até 1 mm de profundidade, pois a maioria dos 

clientes irão trabalhar todas as pecas no quesito profundidade, 

não sendo um problema ate 1 milimetro.

Regra1:Limitada a 100 mm nas extremidades e a 10% das 

peças do fardo. 

Regra1: Desde que cada bolsa de casca seja inferior a 150 mm 

de comprimento.
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Item Falha

11 Bolsa de Resina

12
Nós: Centro, 

Borda, gravata e 

morto.

13 e 14
Trincas e 

Rachaduras

15
Mancha tabique 

e sujeira

16
Mancha Café / 

Marrom 

17 Tortuosidades                               

Regra 1: Aceitável desde que o somatório de trincas não 

exceda 10% do comprimento da peça; Regra 2: Limitada a 

20% das peças do fardo.

Regra 1: Escuras e presentes em vários (quatro ou mais) 

pontos da peça.

Regra 1: Limitada até 50% da área da peça. Classificada em 

níveis 0, 1, 2 e 3, de acordo com a tonalidade da mancha.

Regra de aceitabilidade e parâmetros Pequisa de Campo

Regra1: Desde que cada bolsa de resina seja inferior a 10% do 

comprimento da peça.

Regra 1: no Centro, Aceitável desde que não comprometa a 

resistência da peça; Regra 2: Limitado até 50% da largura da 

peça. Na Borda, Regra 1: Limitado à 30 x 30 mme que 

ultrapasse as duas faces da peça. Gravata: Desde que não 

comprometa a resistência da peça; Regra 2: Limitado até 60% 

da largura da peça em uma face.

Aceitáveis desde que estejam dentro dos limites estabelecidos 

no quadro abaixo, variando com o comprimento da peça.

C o m p rim en to  (m m ) T o rtu o s id a d e (m m )

3 0 8 0 3 2 m m

3 3 8 0 3 5 m m

3 6 6 0 3 8 m m

3 6 9 0 3 8 m m

3 9 6 0 4 1 m m

3 9 9 0 4 1 m m

4 0 7 0 4 2 m m

C U R V A M E N T O  E  E M P E N A M E N T O  LA T E R A L

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

A obtenção do Manual ou Procedimento Oficial para nortear todos os 

colaboradores da empresa, foi de extrema importância, conforme esboça o Quadro 

4. O mesmo tem o intuito de melhorar a identificação e desenvolvimento das 

atividades diárias, principalmente no que se refere às dúvidas pertinentes as regras 

de parâmetros de aceitabilidade e não aceitabilidade dentro do processo da 

qualidade. Desta forma, foi possível a tomada de decisão rápida e precisa do 

operador da área, gerando agilidade no processo, mais assertividade e 

consequentemente confiança em seus afazeres, servindo assim, como um 
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multiplicador de conhecimento para os novos colaboradores, com menos 

experiência, e de fácil entendimento. 

 

4.2 AVALIAR DE FALHAS NO CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Nesta Etapa 01, foi realizado o levantamento das principais falhas 

encontradas nas tábuas nos fardos do produto Madeira “B”, através dos dados 

históricos do período de 2017 e das análises de qualidade no final da linha entre a 

Cintagem e Expedição. 

As tábuas produzidas passam pelo setor do Beneficiamento, local a qual 

todas são classificadas pelo Scanner Goldeneye em produto Madeira “A” ou produto 

Madeira “B”. Para que as tábuas sejam classificadas em produto Madeira “B”, basta 

ter apenas 01 (um) falha. Todos os resultados dessa classificação ficam 

armazenados em planilhas através de digitação do Setor da Qualidade. Essas 

planilhas formam um banco de dados utilizados para gerar gráficos, relatórios e os 

Boletins Semanais de Qualidade. Para geração dos gráficos dos Boletins Semanais, 

são realizadas análises estatísticas como: Média, Desvio Padrão, Coeficiente de 

Variação e Porcentagens. 

Nesta etapa as falhas foram classificadas em 17 tipos, sendo: Tortuosidade, 

Variação Dimensional, Erro de Classificação, Esmoado, Variação Dimensional, 

Bolor, Mancha Azul, Bolsa de Resina, Trincas, Nós, Marca de Ferramenta, Bolsa de 

Casca, Medula, Rachadura, Quebrado, Mancha Tabique / Sujeira, Quebrado Lateral 

e Madeira Podre.  

Para cada falha foi realizada uma validação através de fotos e foi criado um 

catálogo, após foi identificada a causa raiz de cada defeito através do método de 

observação e exploração em campo nos setores: Portaria, Florestal Suprimentos na 

entrada da Matéria Prima em caminhões, Qualidade Matéria Prima pátio caminhões, 

Serraria através das medidas retiradas diariamente com paquímetro digital, na 

Secagem através das Análises de Trinca, Tortuosidade e Mancha (em fardos 

secados em estufas) e no Beneficiamento através das análises diárias de amostras 

dos fardos na saída de linha entre a Cintagem e Expedição, posteriormente a esse 

levantamento foi criado um catálogo ilustrativo com as 17 falhas e seus limites de 

aceitabilidade. 
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4.2.1 Quantificar erro na classificação da madeira “b” 

 

Durante a pesquisa foram detectados problemas no Setor da Qualidade, nas 

quais ocorreram no momento em que as tábuas passaram pelo Scanner Goldeneye 

classificador. O Scanner realiza a leitura de todas as tábuas em seus quatro lados, 

verificando suas falhas, calculando o tamanho dessas falhas, confrontando essas 

falhas de acordo com os parâmetros do  Quadro 4, e as destinando para os fardos 

dos produtos Madeira “A”, ou Madeira “B”. Esse é um problema do Setor da 

Qualidade que chamamos de “Erro de Classificação”. A Figura 8 ilustra o Scanner 

classificador Goldeneye, no momento em que tábuas estão sendo lidas para 

posterior destinação. 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

Este erro foi detectado e evidenciado através das planilhas dos Boletins 

Semanais do Setor de Qualidade da empresa. Para quantificar o erro na 

classificação foi utilizada uma das ferramentas da filosofia Kaizen, o gráfico de 

Pareto, utilizando-o como referência. Neste caso, um ponto de partida dos outros 

Kaizens, para posterior mensuração de ganhos e perdas. O Gráfico 4, identificou as 

Figura 8 - Scanner Classificador Goldeneye do Setor da Qualidade 
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quantidades por falhas e a participação de cada falha na formação dos fardos do 

produto Madeira “B”, isto é, tábuas “A” dentro de fardos de Madeira “B”. 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

   Desta maneira, demonstrou-se que a falha “Erro de Classificação” participa 

na média de 19% (dezenove por cento) da quantidade total de tábuas “B” produzidas 

no período de 2017, equivalentes a 12.356 m³ (doze mil, trezentos e cinquenta e 

seis metros cúbicos) ou 772.268 (setecentos e setenta, dois mil duzentos e sessenta 

e oito) tábuas “A” dentro do volume total do produto Madeira “B”.  

Esse alto índice de erro de desclassificação chamou a atenção para a 

diminuição do número de tábuas perfeitas dentro do percentual de Madeira “B”. Para 

melhor compreensão, foram coletadas as porcentagens desse erro de classificação 

no período de 2017, conforme ilustra o Gráfico 5, onde temos a média geral de 

2017, ou seja, a porcentagem desse erro aceitável, e o acompanhamento mensal 

através de dados coletados a partir das planilhas do Setor da Qualidade da 

empresa. 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Classificação Scanner Goldeneye 
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Fonte: o autor, 2018. 

 

No Gráfico 5, observou-se que grande parte do ano houve picos de 22% 

(vinte e dois por cento) de Erro de Classificação, ou seja, peças boas de qualidade 

“A” destinadas aos fardos de Madeira “B”. 

Segundo o fabricante do scanner classificador, o limite de erro aceito está na 

faixa de 6% (seis por cento). Portanto, o valor de erro aceito, subtraídos pela média 

de 2017, demonstra que a porcentagem a ser melhorada é de 13% (treze por cento). 

A origem do erro, foi com base na Norma da ABNT NBR EB-2169 (Madeira Serrada 

de Coníferas de Reflorestamento e Recebimento). 

 

4.2.2 Investigação do erro classificação de tábuas 

 

Foi elaborado um fluxograma da situação atual, Figura 06, onde foi 

observado todos os setores da empresa, onde o Setor de classificação das tábuas 

se mostrou um dos mais frágeis. Através da situação atual, foi desenvolvido novo 

fluxograma da situação futura, juntamente com o Plano de Melhoria Kaizen proposto 

para o setor de classificação de tábuas, e executado nesta etapa. 

A base nos dados do Gráfico 4 indicam a média em 2017 de 19% (dezenove 

por cento) de Madeira “B”, o motivo é Erro de Classificação, o resultado foi possível 

Gráfico 5 - Setor da Qualidade Scanner Classificador em 2017 



58 

 

através de investigação no Setor da Qualidade, com scanner classificador de tábuas, 

o Goldeneye 901.  

Foram utilizadas outras ferramentas da filosofia Kaizen, como o Diagrama de 

Causa e Efeito de Ishikawa, conforme Figura 9, onde foram coletadas informações e 

evidências para execução do plano de ação, para posterior registro e mensuração 

dos resultados. O projeto de melhoria teve como objetivo baixar o erro de 

classificação, com uma meta ou limite de 6% (seis por cento) segundo o fabricante 

do scanner classificador, utilizando o Método de Pareto, Diagrama de Ishikawa, com 

melhor controle de qualidade no processo do Scanner. 

 

Figura 9 - Diagrama de Ishikawa causa e efeito 

*não limpeza interna das câmeras.

*não limpeza externa das lentes de proteção.

*não limpeza dos filtros da entrada de ar do goldeneye. *atualizar procedimentos de classificação.

*falta de treinamento com base nos procedimentos.

*falta de eficiência na vedação das lentes de proteção das câmeras.

*falta de vedação no sistema de exaustação. * Vibração da peça devido a tortuosidade.

Diagrama Causas - Efeito / Ishikawa

*revisar e revalidar os parâmetros de 

classificação do goldeneye.

Erro de

 Classificação 

(%)

Mão de obra Método

Máquina Matéria-prima

Efeito

 

Fonte: o autor, 2019. 

 

O diagrama da Figura 9 foi concebido através da investigação de quatro 

itens: Mão de obra, Método, Máquina e Matéria-prima, utilizado para realizar 

treinamentos com toda e equipe do setor de automação e do beneficiamento dos 

turnos A, B e C, sendo assim: Supervisor, Encarregados, Operadores e Auxiliares de 

Limpeza.  

Os Treinamentos realizados foram: novo padrão de limpeza do Scanner 

classificador Goldeneye, comunicação na cadeia de ajuda e tomada de decisão. O 

treinamento esclareceu o papel de cada um e sua função na participação do 

processo na classificação das tábuas, na comunicação e alerta para seus 

superiores/ facilitadores, e entrega do produto final bem classificado para o setor da 

expedição. 
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Desta forma, o foco principal do Scanner classificador, foi extrair da equipe a 

informação de que a maior dificuldade é a limpeza das lentes do Scanner, 

proveniente da proximidade das 3 (Três) serras de destopo de aparência, e a má 

eficiência na exaustão de pó das serras, por conseguinte, lentes sujas o que 

acarreta a falha na boa leitura das tábuas no momento em que longitudinalmente 

passam no Scanner para classificação. Segundo o fabricante do Scanner, as lentes 

devem estar limpas, sem nenhum tipo de poeira para o atingimento, que deve ser de 

no máximo 6% de erro aceitável. 

A partir das informações coletadas nos treinamentos e orientações diárias 

com os envolvidos do Setor do Beneficiamento, foi possível traçar uma estratégia e 

criar o cronograma do plano de ação no Quadro 6, sua implantação e 

acompanhamento dos novos números do Scanner classificador Goldeneye, através 

das planilhas do Setor da Qualidade, das avaliações dos produtos Madeira “A” e 

Madeira “B”, e mensuração dos ganhos e perdas. 

 

Quadro 5 - Cronograma do Plano de Ação conforme Diagrama Ishikawa 

Ação a Ser tomada Quem Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez

1. Criar cronograma de rotina de 

limpeza externa.
Qualidade

2. Realizar limpeza interna nas 

lentes externas do Scanner 

classificador.

Automação

3. Executar vedação das lentes das 

câmeras do Scanner classificador.
Automação

4. Reavaliar as Regras de 

Aceitabilidade do Scanner 

classificador.

Qualidade

5. Realizar treinamento conforme 

procedimento do Scanner 

classificador.

Qualidade

Início 

Proposto    
  Início Conclusão Atrasado   Em dia Evento Planejado

Re-

Planejado

Cronograma do plano de ação 2018 

Conclusão da Proposta Problemas
Legenda:            

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Conforme o Quadro 6, como plano de ação foi definida uma limpeza 

rotineira, especificamente às 17 horas, no turno “B”.  Ao final da limpeza geral do 

setor, foram utilizadas estopas limpas, balde com água, sabão neutro e posterior 

secagem das lentes, cumprindo o preenchimento de lista de checagem, de acordo 

com o Quadro 5, com o controle de limpeza externa Goldeneye, acompanhado com 

observações de procedimento de segurança para execução desta operação diária 

de limpeza.  
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Quadro 6 - Controle de Limpeza Externa Goldeneye 

DIA NOME HORA DIA TU R N O TU R N O TU R N O          OCORRÊNCIAS         /        MÊS:

DOMINGO A B C

SEGUNDA A B C

TERÇA A B C

QUARTA A B C

QUINTA A B C

SEXTA A B C

SÁBADO A B C

DOMINGO A B C

SEGUNDA A B C

TERÇA A B C

QUARTA A B C

QUINTA A B C

SEXTA A B C

SÁBADO A B C

DOMINGO A B C

SEGUNDA A B C

TERÇA A B C

QUARTA A B C

QUINTA A B C

SEXTA A B C

SÁBADO A B C

DOMINGO A B C

SEGUNDA A B C

TERÇA A B C

QUARTA A B C

QUINTA A B C

SEXTA A B C

SÁBADO A B C

4 - OBRIGATÓRIO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL(EPI);

CONTROLE LIMPEZA EXTERNA SCANNER GOLDENEYE  BENEFICIAMENTO 2018

PROCEDIMENTO OPERACIONAL E DE SEGURANÇA

1 - O GOLDENEYE ESTÁ DESLIGADO E BLOQUEADO ELETRICAMENTE ??

2 - O COLABORADOR ESTA TRABALHANDO SOZINHO ??

3 - É PROIBIDO PASSAR AR COMPRIMIDO EM QUALQUER PARTE DO SCANNER GOLDENEYE;

5 - OBRIGATÓRIO À APLICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVOS(EPC);

6 - ANTES DE INICIAR A LIMPEZA, OBSERVAR TODA A SITUAÇÃO E PLANEJAR A LIMPEZA (COMEÇO / MEIO  /FIM);

7 - COMECAR A LIMPEZA DE CIMA PARA BAIXO;

8 - TER EM MÃOS O BALDE COM ÁGUA LIMPA, ESTOPAS LIMPAS E SABÃO LÍQUIDO NEUTRO;

9 - LIMPAR MINUCIOSAMENTE TODAS AS LENTES, LUSTRÁ-LAS, SEM RISCAR.  

Fonte: o autor, 2018. 
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Foi criado um padrão rotineiro de limpeza interna com vedação permanente 

das lentes internas e intervenções a cada 12 meses. Assim sendo, ao final do ano 

de 2018 foi confeccionado novo Gráfico 6 de Pareto, com o objetivo de mensurar 

ganhos e perdas do projeto de melhoria Kaizen, através de suas ferramentas. 

 

Gráfico XX: Quantificação do Erro de Classificação 2018. 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

No Gráfico 6, foi observado que após as intervenções ocorridas em todo o 

período de 2018, a produção de tábuas “B” foi de 3.198.478 (três milhões cento e 

noventa e oito mil quatrocentos e setenta e oito), e em 2017, a produção de tábuas 

“B” foi de 4.064.569 (quatro milhões e sessenta e quatro mil quinhentos e sessenta e 

nove), ou seja, significando que o percentual de tortuosidade foi de 27% para ambos 

os períodos, mas em termos absolutos reduziu, pois o volume de madeira “B” 

gerados foi menor em 2018 em relação a 2017. 

O principal ganho para este trabalho, foi a diminuição da falha Erro de 

Classificação, partindo de 19% em 2017 para uma queda de 12% em 2018, após 

implantação do Kaizen. Essa mensuração foi encontrada através do cálculo das 

médias anuais mensais, ilustradas no Gráfico 7, comparadas com o limite aceitável 

de 6% (seis por cento).  

Gráfico 6 - Quantificação do Erro de Classificação 2018 
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Fonte: o autor, 2018. 

 

Houve a descalibração do Scanner em função de erro humano, no 

alinhamento dos lasers e a falta de limpeza programada diariamente. A diminuição 

do “Erro de Classificação” em função do projeto de melhorias Kaizen aplicados e 

perpetuados através dos treinamentos, novos procedimentos e melhor cuidado com 

o Setor da Qualidade, conforme ilustra o Gráfico 7.  Em abril, devido às férias do 

responsável pela limpeza do Scanner, a mesma não foi realizada rotineiramente, 

ocorrendo 17% (dezessete por cento), já em dezembro o alcance foi de 19% 

(dezenove por cento) em decorrência de problemas ocorridos com a descalibração 

do Scanner.  

Para este objetivo específico e avaliação de falhas no controle de qualidade, 

no que se refere ao Erro de Classificação, houve na média para a empresa 7% (sete 

por cento) menos tábuas do produto Madeira “A”, dentro dos fardos de Madeira “B”, 

sendo justificado esse ganho no item quatro, onde é auferido os ganhos como um 

todo.   

4.3 PLANO DE MELHORIA NO CONTROLE DE QUALIDADE  

4.3.1 Quantificar e analisar qualidade da matéria prima em 2017 

 

Antes da implantação do plano de melhoria no controle de qualidade da 

matéria prima, havia apenas inspeções simples semanais, sem padrão e critério na 

Gráfico 7 - Setor da Qualidade Scanner Classificador em 2018 
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portaria. No pátio de toras havia apenas coleta uma vez na semana, inexistindo 

padronização, por consequência havia uma alta porcentagem de matéria prima em 

desconformidade. 

O objetivo principal do programa de qualidade da matéria prima foi criar 

barreiras e avaliar quais condições à mesma chegava a empresa em caminhões 

florestais. Conforme Figura 5 - Caminhão florestal traçado 6x4 especial para 

transporte de toras entre floresta e indústria, vindos das áreas florestais.   

 

Figura 5 - Caminhão Florestal Especial para Transporte de Toras 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Quando o transporte chega à portaria, há uma inspeção padrão de rotina 

que valida se o que foi comprado, realmente foi entregue.  

Nesta etapa foi quantificado e analisado os dados a partir das planilhas de 

controle do Setor da Qualidade da empresa do período de 2017. Neste período 

houve controle da matéria prima com pouca profundidade em quantidade de 

amostras e detalhamento das informações coletadas. Também no mesmo período 
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não houve coesão entre setores da empresa como: Portaria, Florestal Suprimentos, 

Qualidade Serrados e Operadores das gruas do pátio. 

Mesmo assim, foram mensuradas as falhas no período de 2017 com os 

dados históricos do Setor da Qualidade da empresa e consequente Tabela 2, que se 

refere aos dados coletados no período. 

 

Tabela 2 - Dados do Controle Matéria Prima 2017 

Período

Volume de 

toras em 

metro cúbico

Azulamento  

(Média)

Bolor 

(Média)

Torta 

(Média)

Tora Fina 

(< 20 cm)  

(Média)

Mal desgalhado 

com nós 

(Média)

jan-17 47466 m³ 15% 9% 4% 3% 3%

fev-17 52233 m³ 10% 4% 2% 2% 2%

mar-17 69089 m³ 9% 3% 2% 1% 2%

abr-17 53386 m³ 9% 3% 2% 2% 2%

mai-17 55961 m³ 8% 3% 2% 2% 2%

jun-17 61480 m³ 8% 4% 2% 2% 2%

jul-17 27921 m³ 12% 6% 2% 2% 2%

ago-17 62926 m³ 8% 3% 2% 2% 2%

set-17 58282 m³ 11% 5% 2% 2% 3%

out-17 54532 m³ 12% 7% 3% 3% 3%

nov-17 61625 m³ 18% 8% 4% 2% 2%

dez-17 55964 m³ 21% 12% 5% 3% 3%

% 100% 12% 6% 3% 2% 2%

Total 660866 m³ 77652 m³ 39651 m³ 19825 m³ 13217 m³ 13217 m³

CONTROLE DA MATÉRIA PRIMA   2017

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

No período de 2017, a serraria consumiu aproximadamente 660.865 

(seiscentos e sessenta mil oitocentos e sessenta e cinco metros cúbicos) de toras. A 

Tabela 2 observa esse consumo de matéria prima mensal, bem como porcentagens 

em relação às falhas mais importantes, também devendo ser observada a qualidade. 

Se somados os valores das porcentagens de falhas na matéria prima, 

podemos afirmar que 25% (vinte e cinco por cento) ou 165.216 m³ (cento e sessenta 

e cinco mil duzentos e dezesseis metros cúbicos) tem como base a Norma da ABNT 

NBR EB-2169 (Madeira Serrada de Coníferas de Reflorestamento e Recebimento), 

sendo o limite máximo aceitável de 10% (dez por cento). O Gráfico 8 ilustra as 

porcentagens médias de matéria desconforme mensal. 
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Fonte: o autor, 2018. 

 

Observa-se que nos meses de Janeiro, Outubro, Novembro e Dezembro 

estão às maiores quantidades de falhas na matéria prima. Essa evidência dá-se pelo 

fato de não haver um controle rígido padronizado na matéria prima na portaria, outro 

agravante seria o período de chuvas e dificuldade da matéria prima chegar ao pátio 

da serraria. 

O Plano de Melhoria partiu de uma avaliação de todo o processo, da matéria 

prima ao produto final, as seguintes etapas, ilustradas na Figura 6:  

1 – Chegada dos caminhões florestais na portaria da empresa; 

2 – Portaria e Florestal Suprimentos: nesta etapa o caminhão é pesado e realizada a 

conferência de notas fiscais. Foi constatado que a maioria dos caminhões entraram 

com a matéria prima com defeitos como: azulamento, bolor, tortas e finas. 

3 – Pátio de Toras: nesta etapa os caminhões são descarregados no pátio, onde 

uma vez na semana as cargas dos caminhões são analisadas e posteriormente 

coletadas informações. Foi constatado que a maioria dos caminhões entraram com a 

matéria prima com defeitos como: azulamento, bolor, tortas e finas. 

4 – Serraria e Desdobro: nesta etapa as toras são transformadas em tábuas. 

Gráfico 8 - Porcentagens de Matéria Prima com Falha em 2017 



66 

 

5 – Secagem: nesta etapa as tábuas verdes são secas em estufas. Após serem 

secas, a qualidade atua na coleta e análise de trinca, tortuosidades e manchas; 

6 – Beneficiamento e Classificação de Tábuas: nesta etapa as tábuas são 

desgradeadas e passam no scanner classificador, onde constatou-se erro na 

classificação das tábuas. 

7 – Contagem e Expedição: nesta etapa ocorrem as coletas de dados de qualidade 

dos fardos e análises. 

 

Figura 6 – Fluxograma do processo Atual 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Com base na Figura 6, do Fluxograma do processo atual, foi observado as 

melhores oportunidades de melhoria, para a aplicação dos Kaizens, ferramenta de 

melhoria contínua para os setores propostos. Os Planos de Melhoria partiu de uma 

avaliação e seleção dos setores mais frágeis de todo o processo, e custo zero na 

implantação do plano de melhoria, conforme a Figura 7, Fluxograma do processo 

pós-kaizen, setores dos planos de melhoria contínua.  
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Figura 7 - Fluxograma do processo pós-kaizen 

 

Fonte: o autor, 2018. 

  

Resumidamente, observa-se que na Figura 7 os Kaizens foram aplicados na: 

Portaria/Florestal Suprimentos, Pátio de toras e Scanner classificador de tábuas. 

Nesta etapa foi aplicada a ferramenta da filosofia Kaizen, o Diagrama de 

Causa e Efeito de Ishikawa da Figura 8. Através deste diagrama é possível coletar 

informações suficientes para entendermos as causas, e os efeitos que não 

desejamos que ocorra novamente. 

Figura 8 - Diagrama de Ishikawa Causa e Efeito na matéria prima 

*Portaria da empresa sem treinamento.

*Qualidade da empresa sem treinamento.

*Florestal suprimentos sem treinamento.

*Operador florestal do carregamento desatento.

*Operador patio de toras da empresa sem treinamento. *Atualizar procedimentos de classificação de cargas caminhões.

*Falta de manutenção do parque de máquinas da colheita florestal. * Toras defeituosas com: azulamento, bolor, torta, 

 finas abaixo de 20 centímetros de diâmetro,
e mal desgalhadas com nós.

Diagrama Causas - Efeito / Ishikawa

Matéria prima 

desconforme 

fora do padrão.

*Revisar regras de aceitabilidade da matéria 

*Falta de treinamento com base nos procedimentos.

Mão de obra Método

Máquina Matéria-prima

Efeito

 

Fonte: o autor, 2018. 
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   Foram fornecidas informações para a construção do plano de ação, dividida 

em três ações sequenciais, também através da investigação das causas da matéria 

prima desconforme fora do padrão, utilizando os fatores, mão de obra, máquina, 

matéria prima e método. 

Quadro 7 - Cronograma do Plano de Ação conforme Diagrama ishikawa 

Ação a Ser tomada Quem Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov Dez

1. Criar cronograma de 

treinamento.
Qualidade

2. Atualizar procedimentos e regras 

de aceitabilidade.
Qualidade

3. Realizar treinamento para 

Portaria, Florestal Suprimentos, 

Qualidade e Pátio de toras.

Qualidade

Início 

Proposto    
  Início Conclusão Atrasado   Em dia Evento Planejado

Re-

Planejado

Legenda:            
Conclusão da Proposta Problemas

Cronograma do plano de ação 2018 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

 Conforme o Quadro 8, foram três as ações para tomadas de decisões 

da execução do Programa de controle de matéria prima na empresa, sendo o setor 

da qualidade o responsável pela sua aplicação. 

 

4.3.2 Análise comparativa dos dados 2017 e 2018 com base no Plano de Melhoria 

 

Nesta etapa foi implantado o Plano de melhoria nos setores da Empresa, e 

realizado um acompanhamento dos números por setores, com base nos dados 

históricos do Setor da Qualidade da empresa, resumidamente a Tabela 3 da etapa 

01 deste mesmo item. Ao final do período de 2018 foi confeccionada a Tabela 3 que 

demonstrou o comportamento da matéria prima em números e porcentagens.  

 Foi aplicada a filosofia Kaizen, sendo o projeto de melhoria das falhas no 

controle de qualidade da matéria prima, objetivando eliminar ou reduzir o volume de 

matéria prima tais como: Bolor, Azulamento, Tortuosidade e Fina, prevendo maior 

conversão de tábuas.  

 Durante todo o ano de 2018, o Kaizen foi aplicado de acordo com o 

cronograma de ações conforme a Tabela 3, e trouxe um maior engajamento de 

todos os envolvidos, realizando suas tarefas diárias, aprendendo e priorizando os 

colegas de equipes. 
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 Após a implantação do Plano de Melhoria no controle da qualidade da Matéria 

Prima, foi confeccionada a Tabela 3, com os dados do controle da mesma do 

período de 2018, com o apoio do Diagrama de Ishikawa e ferramenta da filosofia 

Kaizen. 

 

Tabela 3 - Dados do Controle Matéria Prima 2018 

Período

Volume de 

toras em 

metro cúbico

Azulamento  

(Média)

Bolor 

(Média)

Torta 

(Média)

Tora Fina 

(< 20 cm)  

(Média)

Mal desgalhado 

com nós 

(Média)

jan-18 64070 m³ 20% 4% 2% 2% 1%

fev-18 65701 m³ 10% 6% 1% 1% 1%

mar-18 67448 m³ 5% 3% 1% 1% 0%

abr-18 62837 m³ 3% 1% 1% 1% 0%

mai-18 34232 m³ 2% 1% 1% 1% 0%

jun-18 53842 m³ 3% 0% 1% 1% 0%

jul-18 61317 m³ 2% 0% 0% 0% 0%

ago-18 66853 m³ 0% 0% 0% 0% 1%

set-18 62858 m³ 1% 1% 1% 0% 1%

out-18 56598 m³ 3% 1% 1% 1% 0%

nov-18 60480 m³ 5% 3% 2% 1% 0%

dez-18 58828 m³ 14% 4% 2% 3% 2%

% 100% 6% 2% 1% 1% 0%

Totais 715064 m³ 40520 m³ 14301 m³ 7865 m³ 7151 m³ 2384 m³

CONTROLE DA MATÉRIA PRIMA  2018

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

No período de 2018, a serraria consumiu aproximadamente 715.064 m³ 

(setecentos e quinze mil e sessenta e quatro metros cúbicos) de tora, ou seja, 8% 

(oito por cento) a mais em relação ao ano de 2017. A Tabela 3 mostra o consumo de 

matéria prima mensal e porcentagens em relação às falhas mais importantes 

destinadas a qualidade, que devem ser observadas após a implantação do 

programa de controle de matéria prima. 

Se somados os valores das porcentagens de falhas na matéria prima, 

podemos afirmar que 10% (dez por cento) ou 71.506 m³ (setenta e um mil 

quinhentos e seis metros cúbicos) com base na Norma da ABNT NBR EB-2169 

(Madeira Serrada de Coníferas de Reflorestamento e Recebimento). O Gráfico 9 

mostra as porcentagens médias de matéria prima desconforme, mensais em 2018. 

 

 



70 

 

Gráfico XX Porcentagens de Matéria Prima com Falha em 2018 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Observa-se que a média de falhas na matéria prima atingiu a faixa dos 10% 

(dez por cento), conforme Gráfico 9, havendo êxito no atingimento do referido limite. 

Logo após o mês de Janeiro, iniciou-se a implantação do controle de qualidade da 

matéria prima, havendo brusca queda nos percentuais de falha, tendo os meses 

subsequentes uma tendência de queda, que prosseguiu até o mês de agosto com 

1% (um por cento) de falha. No mês de Dezembro a porcentagem sobe 

consideravelmente, afetando diretamente na qualidade das tábuas desdobradas 

verdes na serraria, e posteriormente, no setor da classificação das tábuas secas, na 

migração para o produto ‘’B’’, assim sendo, justificada pelo fato ser de período de 

chuvas e haver maior dificuldade da matéria prima chegar ao pátio da serraria. No 

comparativo, em Dezembro de 2017 ocorreu 44% (quarenta e quatro por cento) de 

falhas, já em relação a Dezembro de 2018 foi de 25% (vinte e cinco) de falhas na 

matéria prima. Essa queda manifesta-se por conta da implantação do Plano de 

Melhoria no Controle da Matéria Prima. 

 

4.4 AVALIAR PERDAS ECONÔMICAS DECORRENTES DAS FALHAS 

4.4.1 Quantificar volume total em m³ de madeira “a” e madeira “b” 

 

Gráfico 9 – Matéria Prima após plano de melhoria 2018 
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Para avaliar as perdas econômicas decorrentes das falhas foi necessária 

confecção da Tabela 1 quantificando a produção total dos produtos Madeira “A” e 

Madeira “B” em metros cúbicos da planta serrados. Para tanto, foi utilizado 

informações advindas das planilhas de controle do Setor da Qualidade e do Setor do 

Controle de Produção da empresa. Além disso, foi feito a conversão dos volumes 

dos produtos Madeira “A” e Madeira “B” em número de tábuas. 

 

Tabela 4 - Quantificação de Madeira “A” e Madeira “B” em 2017 

Período Madeira ''A'' Tábuas % Madeira ''B'' Tábuas % Total Mensal

Jan 15743 m³ 983958 73% 5732 m³ 358230 27% 21475 m³

Fev 19225 m³ 1201539 80% 4866 m³ 304149 20% 24091 m³

Mar 24111 m³ 1506909 79% 6564 m³ 410278 21% 30675 m³

Abr 18694 m³ 1168386 79% 4880 m³ 304989 21% 23574 m³

Mai 19976 m³ 1248512 80% 4870 m³ 304364 20% 24846 m³

Jun 21260 m³ 1328755 78% 6137 m³ 383558 22% 27397 m³

Jul 10368 m³ 648024 80% 2528 m³ 157976 20% 12896 m³

Ago 21792 m³ 1362026 78% 6147 m³ 384161 22% 27939 m³

Set 20574 m³ 1285862 79% 5403 m³ 337701 21% 25977 m³

Out 19277 m³ 1204791 79% 5248 m³ 328022 21% 24525 m³

Nov 21014 m³ 1313376 77% 6348 m³ 396749 23% 27362 m³

Dez 18538 m³ 1158631 75% 6310 m³ 394369 25% 24848 m³

Total 230572 m³ 14410768 78% 65033 m³ 4064569 22% 295605 m³

QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES EM Mᵌ E  NÚMERO DE TÁBUAS PARCIAL E TOTAL PRODUZIDOS EM 2017

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

Fica evidente que em Janeiro e Dezembro a porcentagem de produto 

Madeira “B” aumentou consideravelmente.  

O motivo pelo qual há maior migração de Madeira “A” para os fardos de 

Madeira “B” são: Regime de Chuvas; Logística Florestal de Colheita e Sistemas de 

Estradas. O transporte mal planejado faz com que o tempo entre o abate da árvore e 

sua entrada na serraria para desdobro aumente, comprometendo sua qualidade com 

Azulamento e Bolor.  

Com o abate e traçamento da árvore, as toras ficam com seu lenho, 

composto por açucares, expostos em contato com o oxigênio do ar e consequente 

oxidação e alimento para os fungos manchadores e emboloradores, com isso essa 

tora se torna de baixa qualidade e de fácil visualização em cargas dos caminhões 

florestais. 

No total foram produzidos 295.605 m³ de madeira na empresa objeto deste 

estudo. Na média foi produzido 22% (vinte de dois por cento), ou 65.033 m³ de 
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Madeira-B, já de Madeira “A” foram 78% (setenta e oito por cento), ou 230.572 m³ no 

período de 2017.  

Com base na Norma da ABNT NBR EB-2169 (Madeira Serrada de Coníferas 

de Reflorestamento e Recebimento), na parte 6 do referido sumário, faz-se uma 

referência a aceitação e rejeição de peças produzidas de no máximo 10% (dez por 

cento) do limite de aceitabilidade de peças com defeitos em amostragens. Com base 

nesta norma foi definido que 10% (dez por cento) seria o volume máximo aceitável 

para o produto Madeira “B” e do volume total produzido nos períodos da pesquisa, 

que perdurou por 24 meses. 

A partir da média da Madeira “B” produzida em 2017 que foi de 22% (vinte e 

dois por cento), equivalente a um volume de 65.033 m³, subtraiu-se os 10% (dez por 

cento) aceitáveis, tivemos uma produção com uma desconformidade de 12% (doze 

por cento), ou 35.472 m³ ou 1.199.437 tábuas com algum tipo de falha, esta 

afirmação tem como base a Norma da ABNT NBR EB - 2169.  

O Gráfico 8 ilustra o comportamento da produção de 2017, mostrando o 

volume total de Madeira, e separa mensalmente os volumes Madeira “A” e Madeira 

“B”.  

 

Gráfico 10 - Quantificação Volumétrica de Madeira “A” e “B” em 2017 

 

Fonte: o autor, 2018. 
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No Gráfico 8 observa-se que a linha em vermelho picoteada seria o limite 

aceitável de Madeira “B”, portanto, esse limite em 2017 foi ultrapassado em quase 

todos os meses. No mês de Julho houve uma queda brusca na produção, sendo o 

resultado da parada programada anual de manutenção da serraria, que sempre se 

realiza no período entre 2 a 3 semanas.  

Fica evidente que a produção de Madeira “A” em 2017 não conseguiu 

manter-se na faixa de 25 mil metros cúbicos, e também não conseguiu manter-se 

controlado o volume de Madeira “B”, que na média ultrapassou sempre a faixa de 5 

mil metros cúbicos, neste período de parada para manuteção os volumes da 

Madeira “B” estiveram inferior a 5 mil metros cúbicos. 

O Gráfico 9 ilustra o comportamento da produção de 2018, mostrando o 

volume total de madeira, separando mensalmente os volumes Madeira “A” e Madeira 

“B”. 

 

 

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

4.4.2 Analisar e comparar as perdas econômicas em 2017 e 2018. 

 

Através dos dados históricos dos arquivos das planilhas do Setor da 

Qualidade da empresa, foi possível obter todos os dados do período de 2017. Esse 

Gráfico 11 - Quantificação Volumétrica de Madeira “A” e “B” em 2018 
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banco de dados continuou sendo alimentado durante as intervenções propostas 

neste trabalho no ano de 2018. Assim foi possível retirar as informações necessárias 

e vitais para que houvesse uma comparação entre os dois períodos, observando o 

comportamento de migração das tábuas “A” e “B”. 

A Tabela 2 mostra a produção 2017 de Madeira “B” em metros cúbicos e em 

número de tábuas, além de observar as quantidades de Madeira “B” por mês fora do 

padrão de aceitabilidade já estabelecido em 10% (dez por cento)  para qualquer 

serraria no mundo. O prejuízo foi calculado com 22% (vinte e dois por cento) de 

Madeira “B” produzidos em 2017, subtraído dos 10% (dez por cento) aceitáveis, 

sobrando 12% (doze por cento) do volume total de 2017.  

Assim, multiplica-se por US$ 20,00 (vinte dólares) correspondente a perda 

de valor da Madeira “B” por causa da baixa qualidade, valor este estipulado pela 

empresa, totalizando um prejuízo de US$ 709.452 (setecentos e nove mil, 

quatrocentos e cinquenta e dois dólares). Mesmo pelo fato dessa madeira “B” perder 

US$ 20,00 (vinte dólares) por metro cúbico, existe um mercado nacional e 

internacional para esta, sendo aplicada em produtos com menor valor agregado. 

 

Tabela 5 - Prejuízo da Planta Serrados em 2017 

Falha 2017 M³ Tábuas Prejuízo 12%

Tortuosidade  27% 9578 m³ 598600 191,552$          

Erro de Classificação 19% 6740 m³ 421237 134,796$          

Mancha Azul 14% 4966 m³ 310385 99,323$            

Bolor 11% 3902 m³ 243874 78,040$            

Esmoado 9% 3193 m³ 199533 63,851$            

Variação Dimensional 6% 2128 m³ 133022 42,567$            

Bolsa de Resina 2% 709 m³ 44341 14,189$            

Nós 2% 709 m³ 44341 14,189$            

Marca de Ferramenta 2% 709 m³ 44341 14,189$            

Trincas 2% 709 m³ 44341 14,189$            

Medula 2% 709 m³ 44341 14,189$            

Bolsa de Casca 1% 355 m³ 22170 7,095$              

Rachadura 1% 355 m³ 22170 7,095$              

Quebrado 1% 355 m³ 22170 7,095$              

Mancha Tabique/Sujeira 1% 355 m³ 22170 7,095$              

Quebrado Lateral 0% 0 m³ 0 -$                 

Madeira Podre 0% 0 m³ 0 -$                 

Total 100% 35473 m³ 2217038 709,452$           

Fonte: o autor, 2018. 
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A Tabela 2 encontra-se em ordem decrescente, ou seja, da falha que mais 

ocorre para a falha que menos ocorre. Temos em primeiro lugar a Tortuosidade com 

27% (vinte e sete por cento) das ocorrências, o Erro de Classificação ocorre em 

segundo lugar com 19% (dezenove por cento), a Mancha Azul em terceiro lugar com 

14% (quatorze por cento) e o Bolor em quarta posição com 11% (onze por cento) 

das causas, na qual essas tábuas migraram para o produto Madeira “B”. Essas 

quatro falhas correspondem a 71% (setenta e um por cento) das causas da Madeira 

“B”, e foram as mais observadas nas intervenções no período de 2018. 

Ao final do ano de 2018 houve o fechamento dos volumes de Madeira “A” e 

Madeira “B” através dos dados dados históricos dos arquivos das planilhas do Setor 

da Qualidade da empresa. Sendo assim, foi possível observar o comportamento 

migratório dos produtos A” e “B”. A Tabela 1 mostra a produção 2018 de Madeira “B” 

em metros cúbicos e em número de tábuas, além de observar as quantidades de 

Madeira “B” por mês fora do padrão de aceitabilidade já estabelecido em 10% (dez 

por cento) para qualquer serraria no mundo.  

O prejuízo foi calculado com os 16% (dezesseis por cento) de Madeira “B” 

produzidos em 2018, subtraído dos 10% (dez por cento) aceitos, sobrando 6% (seis 

por cento) do volume total. Assim se multiplica por US$ 20,00 (Vinte dólares) que 

corresponde a perda de valor da Madeira “B” por causa da baixa qualidade, 

perfazendo um prejuízo de US$ 383.817 (oitocentos e oitenta e três mil oitocentos e 

dezessete dólares). 
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Tabela 6 - Prejuízo da Planta Serrados em 2018 

Falha 2018 M³ Tábuas Prejuízo 6%

Tortuosidade  27% 5182 m³ 323846 103,631$          

Erro de Classificação 12% 2303 m³ 143932 46,058$            

Mancha Azul 10% 1919 m³ 119943 38,382$            

Bolor 9% 1727 m³ 107949 34,544$            

Esmoado 8% 1535 m³ 95954 30,705$            

Variação Dimensional 6% 1151 m³ 71966 23,029$            

Nós 4% 768 m³ 47977 15,353$            

Bolsa de Resina 4% 768 m³ 47977 15,353$            

Bolsa de Casca 4% 768 m³ 47977 15,353$            

Mancha Tabique/Sujeira 4% 768 m³ 47977 15,353$            

Marca de Ferramenta 3% 576 m³ 35983 11,515$            

Rachadura 2% 432 m³ 26987 8,636$              

Quebrado Lateral 2% 432 m³ 26987 8,636$              

Trincas 2% 432 m³ 26987 8,636$              

Medula 2% 432 m³ 26987 8,636$              

Quebrado 0% 0 m³ 0 -$                 

Madeira Podre 0% 0 m³ 0 -$                 

Total 100% 19191 m³ 1199429 383,817$           

Fonte: o autor, 2018. 

 

A Tabela 3 encontra-se em ordem decrescente, ou seja, da falha que mais 

ocorre para a falha que menos ocorre. Temos em primeiro lugar a Tortuosidade com 

27% (vinte e sete por cento) das ocorrências, o Erro de Classificação em segundo 

lugar com 12% (doze por cento), Mancha Azul em terceiro lugar com 10% (dez por 

cento) e o Bolor na quarta posição com 9% (nove por cento)  das causas, motivo 

pelo qual essas tábuas migraram para o produto Madeira “B”. As quatro falhas 

correspondem a 31% (trinta e um por cento) das causas da Madeira “B”, e foram as 

mais observadas nas intervenções no período de 2018. 

No comparativo entre a situação anterior encontrada em 2017 e a situação 

acompanhada em 2018, pode-se observar que houve queda no volume produzido 

de Madeira “B” na ordem de 46% (quarenta e seis por cento). Na Tabela 7 observa-

se essa diminuição do volume de Madeira “B” de um período para o outro. 
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Tabela 7 - Comparativo 2017 e 2018 por número de tábuas 

TIPO DE FALHA
SOMATÓRIO DE 

TÁBUAS 2017

SOMATÓRIO DE 

TÁBUAS 2018
GANHO

Tortuosidade  598600 323846 46%

Erro de Classificação 421237 143932 66%

Mancha Azul 310385 119943 61%

Bolor 243874 107949 56%

Esmoado 199533 95954 52%

Variação Dimensional 133022 71966 46%

Bolsa de Resina 44341 47977 -8%

Nós 44341 47977 -8%

Bolsa de Casca 22170 47977 -54%

Mancha Tabique/Sujeira 22170 47977 -54%

Marca de Ferramenta 44341 35983 23%

Trincas 44341 26987 39%

Medula 44341 26987 39%

Rachadura 22170 26987 -18%

Quebrado Lateral 0 26987 -100%

Quebrado 22170 0 100%

Madeira Podre 0 0 0%

VOLUME TOTAL ''B'' 2217038 1199429 46%

VOLUME TOTAL ''A'' + ''B'' 18475313 19990489 8%

COMPARATIVO DE VOLUMES DE MADEIRA ''B'' ANTES E DEPOIS

 

Fonte: o autor, 2018. 

 

A Tabela 7 torna evidente que o comparativo entre 2017 e 2018, a maioria 

das falhas diminuíram em número de tábuas migradas para os fardos de Madeira “B” 

na faixa de 46% (quarenta e seis por cento). Observou-se também que o 

comparativo entre 2017 e 2018, incluindo os totais produzidos de Madeira “A” e 

Madeira “B”, houve um aumento na produção da planta Serrados, na faixa de 8% 

(oito por cento). 

Este trabalho objetivou o tratamento das 4 primeiras falhas esplanadas 

acima, sendo que, as demais falhas não interferem de maneira considerável.  

 O Gráfico 10 ilustra e compara os comportamentos da Madeira “A” e Madeira 

“B” entre os períodos de 2017 e 2018. 
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Gráfico XX Comparativo Comportamental Madeiras A e B entre 2017 e 2018 

 

 
Fonte: o autor, 2018. 

 

 Também o Gráfico 08 demonstra que houve diminuição de Madeira “B” 

produzido em 2018, de acordo com o decorrer dos meses, isso ficou muito evidente. 

Houve uma maior produção da serraria em relação a 2017, com mais qualidade, o 

que gerou menos quantidade de Madeira “B”, consequentemente menos estoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Comparativo Comportamental Madeiras A e B entre 2017 e 2018 



79 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente trabalho foi proposto e desenvolvido levando em 

consideração o plano de melhoria realizado com base na avaliação de falhas na 

madeira serrada. Desta forma, também mensurar os ganhos e perdas financeiras no 

comparativo entre os períodos de 2017 e 2018, respectivamente dos meses de 

Janeiro à Dezembro. 

Os resultados alcançados após aplicação e acompanhamento do plano de 

melhoria foram positivos, trazendo um ganho real de US$ 325.635,00. Além de que 

foi produzido 8% a mais de madeira serrada seca. 

Este método de implementação de planos de melhoria através da 

observação em loco, visual no processo onde pretende-se detectar falhas de 

processo e possíveis prejuízos monetários, pode ser utilizado em qualquer serraria 

no mundo, sendo de baixo custo e adaptável em qualquer processo produtivo. 

Foi muito importante a implementação e acompanhamento dos Kaizen e o 

acompanhamento nos 12 meses de 2018, para assim poder criar um banco de 

dados robusto e comparável, exatamente entre os dois períodos, resumindo-se em 

“antes” e “depois”. 

A primeira etapa da pesquisa foi identificar e catalogar as falhas que mais 

ocorriam. O ganho desse estudo de caso para esta etapa foi a catalogação e a 

identificação das 17 falhas de qualidade para a determinada serraria. A segunda 

etapa foi avaliar falhas no controle de qualidade, identificando locais e motivos 

(Causa e Efeito) das maiores falhas, neste caso, identificaram-se 4 falhas: 

tortuosidade, erro de classificação, azulamento e bolor. O ganho desse estudo de 

caso para esta etapa foi a quantificação real do erro de classificação da 

porcentagem de tábuas “A” migrando para os fardos do produto Madeira-B, e assim 

poder-se criar um plano de melhoria, utilizando a ferramenta Kaizen, através dessa 

identificação. 

 A terceira etapa foi avaliar as perdas econômicas, comparando a produção 

de tábuas e sua qualidade, entre os períodos de 2017 com o período de 2018, 

depois da implementação dos planos de melhoria através da ferramenta Kaizen na 

matéria prima e no setor da classificação de tábuas pelo scanner. O ganho desse 

estudo de caso para esta etapa foi a criação de uma ferramenta de tomada de 

decisão para a gestão.  
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Foi realizado o levantamento de dados e posterior avaliação, através de 

um estudo de caso de cunho Empírico Descritivo de natureza Qualitativo-

Quantitativa, e analisada a classificação de tábuas desta Serraria, até o produto 

pronto disponível para exportação na expedição. 

 Em um mercado concorrido que dispõe de uma elevada demanda por 

madeira serrada de alta qualidade, fizeram com que este trabalho se 

concentrasse nos aspectos da redução de desperdícios da matéria-prima, na 

melhoria da qualidade da madeira serrada, e dos requisitos para o melhor 

aproveitamento das tábuas. 

Também foi identificado que através das amostras aleatórias nos fardos 

montados para os clientes no final dessa linha, houve um Erro de Desclassificação 

pelo Scanner, pois ocorreu uma alta porcentagem de migração de Madeira “A” para 

os fardos de Madeira “B”, e vice-versa. 

Todo o processo produtivo mundial no momento da concepção de qualquer 

atividade ou negócio, principalmente onde se produz um produto, se contabiliza uma 

porcentagem de perdas, mesmo que sejam as mínimas possíveis. O presente 

estudo mostrou que para a viabilização da planta de Serrados, houve um 

investimento de muito dinheiro e financiamentos onde foi desenvolvido um plano de 

negócio. 

Foi levantado que as tábuas muito tortas são retiradas manualmente da linha 

através de seleção visual do operador transformando-se em cavaco, juntamente com 

o resíduo gerado no destopo de acabamento de aparência, e auferida a estimativa 

de perda econômica nos comparativos dos dois períodos, antes e depois das 

intervenções, sendo o prejuízo em 2017 na Madeira “B” de 12%, ou seja, US$ 

709.452,00, já descontados os 10% de Madeira “B” aceitável. Já o prejuízo em 2018 

na Madeira “B”, foi de 6%, ou seja, US$ 383.817,00, também já descontados os 10% 

de Madeira “B” aceitáveis. A implantação do Plano de melhoria no controle de 

qualidade da madeira serrada com base na avaliação de falhas evitou no ano de 

2018 o prejuízo de aproximadamente US$ 325 mil dólares. 

Conclui-se que a falta de plano de melhoria no controle de qualidade da 

madeira serrada gera falhas, que influenciam diretamente no produto final entregue 

ao cliente. Estas falhas ou defeitos acima dos limites de aceitabilidade trazem 

perdas econômicas, que quando acumuladas, transformam o negócio em não 

sustentável. Essas situações foram identificadas na empresa, motivo pelo qual este 
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trabalho tem suma importância para a indústria de Serrarias, pois tem intuito de 

melhorar seus processos e produtos na sua cadeia produtiva de ponta a ponta, e 

melhorar a sustentabilidade em unidades de desdobro dessa forma, manter-se em 

um mercado extremamente competitivo. 

Os objetivos do trabalho foram alcançados e concluiu-se que o projeto de 

melhoria teve como escopo baixar o Erro de Classificação, com uma meta ou limite 

de 6%, utilizando o Método de Pareto, Diagrama de Ishikawa, com melhor controle 

de qualidade no processo do Scanner. 

Para trabalhos futuros, sugerem-se os seguintes temas para 

desenvolvimento de posteriores pesquisas complementares deste estudo: 

- Avaliação e diminuição da falha Tortuosidade no produto Madeira “B”. 

- Rendimento no Desdobro de tábuas em relação ao diâmetro médio da 

matéria-prima de uma serraria. 

- Estudo de mercado para posicionamento de novos produtos que utilizam 

Madeira “B”, em relação à falha esmoado. 

- Avaliação de resíduos do Desbobro na serraria.  
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