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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar as causas das perdas com geração 

de resíduos em uma indústria de papel, na cadeia produtiva do cartão klafold, que 

tem duas etapas, a extrusão e o corte.  As amostras foram coletadas durante os 12 

meses de pesquisa, quantitativa observacional, desenvolvida estatisticamente, com 

tabelas, quadros, histogramas, figuras e coeficiente de matriz de correlação de 

Pearson.  A empresa escolhida para o estudo é brasileira e líder de mercado em que 

atua.  O critério para a escolha desta empresa foi pela disponibilidade em passar as 

informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, o interesse no 

processo produtivo do cartão klafold em particular foi pela produção mensal de 500 

toneladas fixas, com faturamento mensal de R$ 2.375.000,00.  A importância deste 

material para a empresa é de 41% do faturamento total mensal. Foram analisados 

os potenciais ajustes para os procedimentos operacionais atuais, a partir das ordens 

de produção, evidenciando se existem falhas para as etapas atuais do processo e 

propor a implementação da análise de correlação que mais se adeque para a 

eliminação do desperdício.  Com as informações obtidas foi possível analisar as 

causas das perdas, correlacioná-las e visualizar os níveis de significância de cada 

uma delas e propor a tomada de ações viáveis, que se implementadas pela empresa 

poderão corrigí-las trazendo mais sutentabilidade para o négocio.  O resultado da 

pesquisa se baseou na análise dos gráficos de dispersão e coeficiente de correlação 

de Pearson, evidenciando se os defeitos com geração de perdas do cartão Klafold 

se correlacionaram com os problemas de equipamento, absenteísmo e rotatividade 

dos operadores e assistentes de extrusora e de cortadeira. 

 

 

Palavras-chave: Análise dos Custos das Perdas, Processo de Produção,  

Eliminação de Desperdícios, Análise de Correlação. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was aimed at analyzing the causes of waste generation losses in a 

paper industry, in the productive chain of the Klafold card, which has two stages, 

extrusion and cutting. The samples were collected during the 12 months of research, 

which was quantitative observational, statistically developed, with tables, frames, 

histograms and Pearson correlation matrix coefficient. The company chosen for the 

study is Brazilian and market leader in the Industrial paper branch. The criterion for 

the choice of this company was for the availability in passing the information 

necessary for the development of the research, the interest in the productive process 

of the Klafold card in particular was by the monthly production of 500 tonnes fixed, 

with monthly revenue of R$ 2.375,000.00, the importance of this material for the 

company is 41% of total monthly billing.  The power adjustments were analyzed for 

current operational procedures, from production orders, demonstrating if there are 

flaws for the stages of the process and proposing the implementation of the 

correlation analysis that more suits for waste disposal.  With the information obtained, 

it was possible to analyze the causes of losses, correlate them and visualize the 

significance levels of each of them to take viable actions that if implemented by the 

company can correct them.  The result of the research was based on the analysis of 

the graphs of dispersion and correlation coefficient of Pearson, demonstrating that 

the defects with losses of the Klafold card were correlated with the problems of 

equipment, absenteeism and turnover of operators and Assistants of extruder and 

lawnmower. 

 

 

Key words: Loss cost analysis, production process, waste disposal, 

correlation analysis.
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 INTRODUÇÃO 

A dinâmica do setor industrial para suprir a demanda de consumo faz com que 

a busca para aperfeiçoar e reduzir os custos operacionais seja contínua, para tal, a 

necessidade de alta performance e flexibilidade são constantes para manter-se 

competitiva, ao mesmo tempo em que existe a necessidade de reflexão sobre o 

possível esgotamento dos recursos naturais com o passar do tempo.  

O reflexo do crescimento de setores da econômia, o aumento populacional e o 

comportamento consumista aumentam a quantidade de resíduos gerada, impactando 

diretamente no meio ambiente, na saúde pública e as futuras gerações (Veozzoli, 2002) 

apud (Epstein, 2014) as empresas devem estar atentas e avaliar constantemente os 

processos industriais e os insumos necessários para a produção de bens e serviços, 

desenvolvendo estratégias para a redução dos resíduos gerados que impactam o meio 

ambiente, nos custos operacionais e as futuras gerações  

A praticidade e melhor qualidade na vida dos consumidores muitas vezes advêm 

de produtos que tem sua matéria prima extraída de recursos naturais, que melhoram a 

qualidade de vida das pessoas e ao mesmo tempo podem causar perda da 

biodiversidade, esgotamento de recursos naturais e mudanças climáticas (Macêdo, 

2015) apud (Berté, 2013) todo desperdicio de matéria prima que advêm de recursos 

naturais causa impacto ambiental, ineficiência no processo industrial, aumento dos 

custos finais e a insatisfação do cliente. 

As constantes pesquisas, regulamentações e aplicação de Leis são uma forma 

de conscientizar os empresários para repensarem seus processos e os meios para 

reduzirem a geração de resíduos.  

A eco eficiência é uma das ferramentas que trabalha para o crescimento 

sustentável das atividades econômicas e implica diretamente na redução dos custos 

com matéria prima, energia, geração de resíduos e consequentemente diminui os 

custos operacionais. 

Rever conceitos, desconstruir paradigmas, redesenhar, acompanhar e analisar 

os processos elimina o desperdício aumenta a produtividade e reduz os custos 

operacionais (Júnior, 2009). 

Neste estudo a pesquisa aconteceu em uma empresa no ramo de papel.  A 

preocupação em particular foi com as causas das perdas e a geração de resíduos para 
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o processo de produção na etapa de extrusão, que consiste na aplicação de polietileno 

no verso do cartão para impermeabilizar o produto e na etapa de corte do cartão Klafold, 

que consiste em padronizar o tamanho do cartão plastificado de acordo com o pedido 

do cliente. 

A missão da empresa pesquisada é atender os clientes com excelência, para 

manter-se competitiva no mercado de transformação.  

A visão até 2020 é ser globalmente reconhecida pela habilidade e competência 

no desenvolvimento e industrialização de artefatos de papel para cartão gráfico e 

embalagem. Para que a visão alcance o sucesso tão desejado, se faz necessário 

ultrapassar as expectativas básicas dos clientes, surpreendendo-os positivamente, 

para que a tenham como alvo de desejo. Para isso, há necessidade de desenvolver 

novas linhas de ação para eliminar todo o desperdício no processo, aplicando metas 

de produção para alcançar excelência na qualidade dos produtos além das já 

praticadas pelo mercado concorrente, reduzindo os custos operacionais.  

Com a proposição de análise das perdas no processo de produção, a empresa 

poderá, caso o implemente, ser mais eficiente, minimizando a geração de resíduos e 

valorar os resíduos expurgados no caso de falha operacional.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser relevantes para a empresa 

pesquisada obter mais eficiência no processo, destacando-se frente à concorrência e 

alcançar futuramente o reconhecimento global desejado.  Ademais, a busca pela 

sustentabilidade e contínuo aprimoramento dos processos é uma forte diretriz da 

empresa pesquisada. 
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 PROBLEMA DE PESQUISA 

As perdas com geração de resíduos em maior ou menor escala reflete a medida 

da ineficiência no processo de produção da empresa.  

Para esta pesquisa em particular, o foco foi as causas das perdas no processo 

de produção do cartão Klafold, que tem constante retrabalho, geração de resíduos, e 

aumento dos custos operacionais, por perda de insumos: maquinário, energia e mão 

de obra. 
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 OBJETIVOS 

  OBJETIVO GERAL 

Analisar as causas das perdas de matéria prima com geração de resíduos no 

processo de produção do cartão Klafold e apresentar uma proposição viável para a 

realidade da empresa pesquisada. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•. Analisar os potenciais ajustes nos procedimentos operacionais atuais; 

•. Analisar as ordens de produção para evidênciar se existem falhas no processo, 

na etapa de extrusão e de corte para o cartão Klafold;  

•. Propor a implementação do gráfico de dispersão e análise de correlação ao 

processo de produção, na etapa de extrusão e corte, para eliminar o desperdício e os 

custos operacionais desnecessários, proporcionando melhorias que contribuirão para 

obter excelência para este processo.  
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 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

O constante retrabalho, com perdas de recursos e insumos: água, energia, mão 

de obra, maquinário, a geração de resíduos e o atraso na saída do produto acabado 

aumentam os custos operacionais, sendo fortes fatores de risco que poderão 

inviabilizar o negócio se não forem ajustados. 

Os movimentos no processo industrial devem ser definidos, respeitando todas 

as etapas, que devem durar o tempo mínimo necessário para acontecerem (Júnior, 

2009).  

As práticas de gerenciamento dos desperdícios a partir da metodologia 

quantitativa observacional e a correlação entre as variáveis pesquisadas oportunizará 

a melhora no desempenho do processo de produção do cartão Klafold, e atenderá a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que deixa clara a obrigação do gerador de 

resíduos, denominado como gerador-pagador em atender a legislação vigente, 

conforme inciso 7º, Lei 12.305/2010, determinando que seja efetuada ao máximo a 

redução, reutilização, reciclagem, a não geração e o tratamento dos resíduos até a 

disposição final (Abrelpe, 2015).  

A pesquisa apresenta a análise dos pontos operacionais e gerenciais no 

processo de produção, na etapa de extrusão e corte do cartão klafold e as possíveis 

ações para alinhar o processo no mercado de transformação que é extremamente 

competitivo. 
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 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 ESTUDO DOS TEMPOS E MÉTODOS 

O embasamento teórico foi o alicerce para esta pesquisa desenvolver a 

metodologia e as ferramentas que mais se adequaram às necessidades operacionais 

da empresa pesquisada, padronizando os processos que é essencial para melhorar os 

resultados e obter sucesso, em particular na indústria pesquisada.  

Os estudos iniciais sobre o tempo na esfera organizacional aconteceram 

inicialmente com Frederick Winslow Taylor, figura central desse movimento, que ao 

longo da sua carreira profissional procurou a resolução dos problemas comuns que 

aconteciam nas empresas (Maximiano, 2010).  

Para que o estudo dos tempos e métodos seja assertivo é essencial fazer o 

levantamento dos pedidos dentro de um determinado período, para trabalhar com a 

previsão de demanda, sem necessidade de estocagem, mão de obra e velocidade além 

da necessária, não são descartadas que alterações atípicas podem acontecer, como o 

cancelamento de pedido ou o aumento inesperado de demanda. 

Padronizar as atividades torna possível identificar os tempos improdutivos, 

possibilitando fundamentar as decisões dos processos e determinar os custos reais 

com a produção (Júnior, 2009).  

 

  ESTABELECIMENTO DE FLUXOGRAMAS DO PROCESSO 

Estabelecer o fluxograma em todas as áreas de trabalho e de processos é 

fundamental para padronizá-los e por conseguinte entende-lo. 

O desenvolvimento e estabelecimento do fluxograma deve ser participativo para 

que todos os funcionários entendam suas responsabilidades e os benefícios para a 

rotina de trabalho (Falconi, 2004).  

 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com a entrada da 1PNRS, as empresas começaram repensar a necessidade de 

reduzir os resíduos gerados no processo de produção e na preservação do meio 

                                            
1 PNRS: Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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ambiente, ao mesmo tempo que reduzirão os custos no processo produtivo da empresa 

pela implementação de novas técnicas (Macêdo, 2015). 

No Brasil, a Lei 12.305/10, Política Nacional de Resíduos Sólidos é um marco 

regulatório na proteção do meio ambiente.  Regulamentada pelo Decreto nº. 7.404 está 

solidificado em firme arcabouço legislativo brasileiro.  

De acordo com o art. 19 da PNRS, a elaboração do Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos deve ser gerida atenta e continuamente para adequação dos 

processos industriais, diagnosticando e programando ações preventivas para redução 

do passivo ambiental através do planejamento e revalorização dos resíduos sólidos 

gerados no processo industrial. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é uma ferramenta de extrema 

importância e tem como obrigação atender a legislação vigente e tratar os processos  

industriais com responsabilidade, diminuindo os rejeitos e consequentemente 

conquistando a melhoria contínua. 

A PNRS tem em seu art. 21 a definição do conteúdo mínimo obrigatório para 

elaborar o 2PGRS, que deve conter a descrição do empreendimento, caracterização e 

quantificação dos resíduos gerados em cada etapa do processo e quais métodos 

devem ser adotados para o correto acondicionamento, transporte, tratamento e destino 

final de acordo com a classificação do resíduo gerado.  

A Lei n°. 9.605/1998 foi integrada a Lei Federal nº 12.305/10, que remete a 

pessoa jurídica para a responsabilidade penal, acontecendo a infração por decisão de 

seu representante legal ou contratual para benefício próprio, as penalidades podem ser 

aplicadas por meio de multas, que variam de acordo com a infração cometida.  As penas 

podem ser restritivas, de direito privado ou por prestação de serviços quando não 

acatarem a regulamentação da Lei nº 9.605, art. 3 parágrafo único, que apresenta em 

seu conteúdo a obrigatoriedade do correto descarte dos resíduos gerados.  

A Lei nº 9.605, art. 22 e 72, inciso 8º apresenta em seu conteúdo penas restritivas 

que podem ser a suspensão parcial ou total das atividades econômicas da empresa.  A 

parada temporária das atividades econômicas restringe a obtenção de recursos até 

adequação dos processos industriais (Barbieri, 2011). 

                                            
2 PGRS: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
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A recuperação e reintegração dos produtos na cadeia produtiva é ferramenta de 

extrema importância no trabalho para redução dos custos operacionais e aumento da 

competitividade em qualquer setor da produção (Sindirepa, 2009). 

 

 Iniciativas Organizacionais para Reduzir a Geração de Resíduos 

Durante o processo de produção as matérias primas são transformadas em 

produtos comerciais, uma parte da matéria prima é processada e a outra parte passa a 

ser resíduo, por perda no acerto de máquina ou falha no processo produtivo.  Se o 

termo resíduo passasse a ser chamado de ativo desperdiçado, esta questão passaria 

a ser tratada com mais rigor pelos empresários e acionistas (Willard, 2014). 

A empresa pesquisada produz insumos para embalagens de papel e cartão, 

utilizando nos processos de produção o polietileno para plastificação do papel e do 

cartão.  Preocupada com o meio ambiente e em atender as leis ambientais é uma das 

empresas precursoras na extrusão com polietileno de baixa densidade, que é 

sustentável, por ser produzido à base de cana de açúcar. 

A Coca-Cola em 2010 lançou a garrafa retornável, desenvolvida e fabricada com 

30% da matéria prima proveniente da cana de açúcar, que é altamente sustentável.  Os 

resíduos destas embalagens são reciclados, passando pelo processo de higienização, 

em seguida acontece o processo de derretimento, na fase final é misturado a resina 

plástica, retornando aos pontos de distribuição (Coca-Cola Brasil, 2010). 

As empresas Tetra Pak e Braskem iniciaram em 2010 uma sólida parceria de 

trabalho para desenvolver produtos sustentáveis e com menos impacto ambiental.  A 

empresa Tetra Pak trabalha com ênvase de alimentos e a empresa Braskem trabalha 

com embalagens cartonadas, a parceria agregou novas tecnologias para o processo 

industrial destas empresas, no desenvolvimento de ações sustentáveis, provenientes 

de pesquisas com produtos renováveis e novos maquinários, dando início a produção 

de tampas produzidas com polietileno de baixa densidade, a base de cana de açúcar 

(Tetra Pak / Braskem, 2010).  

A empresa Klabin, tem atividade similar a empresa pesquisada, produz e exporta 

papéis, cartões para embalagens, sacos industriais, comercializa madeira em toras e 

trabalha com a reciclagem de fibras celulósicas em sua cadeia produtiva, prevenindo a 

poluição por meio da redução dos impactos ambientais ao mesmo tempo que 

administra rigorosamente a manutenção de máquinas e equipamentos, também treina 

http://www.cocacolabrasil.com.br/release_detalhe.asp?release=220&categoria=30
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os funcionários envolvidos no processo para redução das perdas no processo (Klabin, 

2017). 

A empresa Ibema, tem atividade similar a empresa pesquisada e está entre as 

maiores fábricas de papel gráfico no Brasil, presente em vários segmentos do mercado, 

tem experiência de 60 anos na fabricação de papel cartão e tem em sua trajetória o 

histórico de constantes evoluções que atestam o compromisso com a excelência.  Os 

produtos fabricados pela empresa Ibema são utilizados em vários setores do mercador 

consumidor, como a alimentação, bebidas, cosméticos, calçados, vestuário, higiene, 

brinquedos, área editorial e promocional.   

A reciclagem é parte ativa do processo de produção da empresa Ibema.  Na 

fábrica todo resíduo é controlado e reaproveitado ao máximo na fabricação de papel 

cuja receita contém 20% de aparas e papel cartão dentro do próprio processo. O 

resíduo que não tem mais condições de reuso no processo é valorizado como apara e 

direcionado pra centros de reciclagem.  A geração de resíduos  no processo industrial 

corresponde a menos de 1% do total da produção (IBEMA, 2016).  

A empresa International Paper, tem atividade similar a empresa pesquisada e as 

unidades industriais desta empresa são referência global na gestão de resíduos no 

processo.  A maior parte dos resíduos gerados na linha industrial são destinados para 

compostagem.  Para que a gestão de resíduos obtenha sucesso a International Paper 

investe em treinamento e desenvolvimento de seus funcionários (International Paper, 

2014). 

 

 ECO EFICIÊNCIA  

A eco eficiência tem aspectos relevantes para as empresas que é a adoção de 

medidas que previnam a contaminação ambiental, ao mesmo tempo aumentem a 

eficiência operacional e a competitividade no mercado em que atuam, como a inovação 

de maquinários e valoração dos resíduos gerados no processo. 

Entre os conceitos mais debatidos pelas empresas de âmbito nacional e 

internacional estão a eco eficiência e a produção mais limpa, que se completam e 

fortalecem o sistema de gestão ambiental das empresas.  

A eco eficiência e a produção mais limpa tem como meta alcançar a 

sustentabilidade nos processos, transformando os recursos naturais em produtos 

acabados sem a geração de resíduos. 
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Em 1992 o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, no 

informe chamado “Mudando o Curso” denominou que seriam chamadas de eco 

eficientes aquelas empresas que conseguissem trabalhar continuamente evitando a 

contaminação do meio ambiente, substituindo a matéria prima que advêm de recursos 

naturais, desenvolvendo e produzindo produtos com maior ciclo de vida (Dias, 2011). 

O incentivo para as empresas trabalharem com a eco eficiência é a redução dos 

custos com os insumos, processos industriais, valor do transporte, menos geração de 

energia e maior engajamento dos funcionários (Willard, 2014) apud (Macêdo, 2015) 

adotar um programa de eco eficiência significa repensar todos os processos, desde a 

chegada da matéria prima até o produto acabado, produzindo mais com menos, 

aumentando a qualidade do produto que será comercializado.  A eco eficiência não tem 

como objetivo central simplesmente reduzir os custos operacionais e sim ir mais além, 

diminuindo a extração de recursos naturais. 

A eco eficiência está na maneira como a empresa entrega os seus produtos, 

surpreendendo os clientes pela valorização das suas necessidades a preços 

acessíveis, ao mesmo tempo em que trabalha para desenvolver produtos com 

sustentabilidade, intensificando ao máximo a utilização da matéria prima e o ciclo de 

vida dos produtos.  

São seis os pontos cruciais para as empresas obterem êxito com a eco eficiência 

(WBCSD-B, 2010). 

•. Redução da intensificação do uso de materiais; 

•. Diminuir a demanda de energia; 

•. Reduzir a liberação de substâncias tóxicas; 

•. Incentivar a reciclagem de materiais sem condições de utilização; 

•. Maximizar a utilização sustentável dos recursos naturais; 

•. Aumentar o ciclo de vida dos produtos. 

Ainda de acordo com WBCSD-B, 2010 aumentar a possibilidade de melhorar a 

eco eficiência, envolve todo o ciclo de vida dos produtos, com: 

•. Reorientação do processo; aumentando a utilização de materiais recicláveis, 

redesenhar o processo, evitando quaisquer possíveis riscos de contaminação; 

•. Revalorização de todos os subprodutos; interagindo com as empresas que 

utilizem os mesmos materiais sem serventia no processo, em busca do resíduo zero; 

•. Redesenhar e desenvolver produtos ecológicos; 
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• Recolocação dos mercados. Empresas inovadoras buscam formas de 

satisfação dos clientes idealizando produtos com menos agressão ambiental. 

Não é possível extrair da natureza mais recursos do que ela tem, por isso a 

necessidade em desenvolver as atividades industriais com o menor impacto possível 

para o meio ambiente (Almeida, 2012). 

O uso eficiente dos recursos naturais, com a adoção de tecnologias limpas e 

programas de eco eficiência resultam na redução de custos e aumenta a eficiência nos 

processos. 

 

 Produção Mais Limpa 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1989 introduziu o 

conceito de produção mais limpa para definir a aplicação de estratégias ambientais que 

envolvam os processos industriais preventivamente e integralmente, reduzindo os 

riscos para as pessoas e para o meio ambiente, adotando os seguintes procedimentos: 

•. Quanto ao processo de produção; conservar e utilizar as matérias primas o 

máximo possível, reduzindo a geração de resíduos; 

•. Quanto aos produtos; reduzir os impactos desde a extração da matéria prima, 

aumentar ao máximo o ciclo de vida dos produtos; 

•. Quanto aos serviços; incorporar a preocupação com o meio ambiente no 

desenvolvimento dos produtos (Dias, 2011). 

 Produtividade 

É um processo complexo, que para alcançar o nível de qualidade desejado pela 

empresa deve envolver, gerências, gestões e o operacional para obtenção conjunta de 

resultados positivos.  

O ponto de partida é o planejamento para o controle das operações, melhorando 

o desempenho, para alcançar excelência no processo (Seleme, 2008) apud (Júnior, 

2009) tornar-se competitivo é estar apto a fazer sempre mais com menos, a partir de 

atividades previamente listadas. 

Padronizar os sistemas operacionais e aumentar a produtividade requer 

preparação do ambiente para as mudanças, favorecendo a entrada de novas ideias e 

novas técnicas para melhorar a utilização da matéria prima, agregando mais qualidade 
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para os produtos, maximizando os resultados tornando a empresa mais competitiva 

(Filho, 2007). 

 QUALIDADE 

É a característica que distingue algo pela superioridade em relação as demais, 

pelo alto padrão de desempenho, a melhoria contínua e satisfação do cliente.  

Para alcançar a qualidade dos produtos é necessário investimentos constantes, 

que são, o custo de prevenção e o custo de avaliação.  A qualidade tem dois custos: 

• O custo da qualidade; que é o investimento nececessário para alcançar e 

manter a excelência do produto no mercado; 

• O custo da não qualidade; que é a falta de adequação dos produtos, 

acarretando na insatisfação do cliente (Maximiano,2010). 

 Qualidade Total 

O controle dos processos trabalha com a constante coleta de dados para 

mensurar, analisar e avaliar os produtos e serviços, impedindo que itens fora dos 

padrões especificados sejam enviados para os clientes. 

Toda a não conformidade causa impactos no meio social, econômico e 

ambiental, podendo ser devastador para as empresas, levando-as a sucimbir no 

mercado em que atuam (Epstein, 2014) apud (Maximiano, 2010) a falta de adequação 

dos produtos na maioria das vezes acontece devido a falta de planejamento nos prazos 

de entrega, que acabam sendo muito curtos e podem acontecer pelo absenteísmo, pela 

rotatividade, por falta de treinamento, por falta de manutenção preventiva de máquinas 

e equipamentos e pela inspeção aleatória do material que está sendo produzido, 

causando retrabalho e consequenemente aumento nos custos operacionais. 

O interesse pela qualidade dos processos é crescente nas empresas (Quadro 1) 

para garantir a eficiência dos processos e diminuir os custos operacionais, impactando 

positivamente na satisfação dos clientes, além de assegurar que as normas legais 

sejam atendidas. 
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Quadro 1 - Custos da Qualidade e Custos Operacionais 

 
         Custo 

 

 
       Custos de Qualidade do Produto 

 

 
Custos Ambientais 

 

 

 
 
 
 

Prevenção. 

 

 
 
Custos relacionados a atividades para evitar defeitos. 

Exemplos: treinar pessoal, instruir os fornecedores, reprojetar os 
produtos, adquirir novos equipamentos e a realizar manutenção 
preventiva. 

 

Custos relacionados a atividades para 
reduzir os futuros impactos ambientais adversos. 
Exemplos: custos para identificar as causas dos 
problemas ambientais, treinar pessoal, instruir 
fornecedores, adquirir novos equipamentos, substituir 
materiais tóxicos, realizar manutenção preventiva. 

 

 

 
 
 

Avaliação. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Falhas internas. 

 
Custos incorridos para assegurar que os produtos 

atendam aos requisitos da qualidade. Exemplos: custo para 
realizar inspeções, testes e auditorias para certificações. 

 

 

 

 

Custos por problemas de qualidade localizados no 
interior da unidade produtiva. Exemplos: custo dos refugos e o 
retrabalho. Consertos emergenciais. 

 
 
 
 
 

Custos incorridos para assegurar que a 
empresa atenda às normas legais e a sua política 
ambienta. Exemplos: custo para realizar inspeções, 
testes, auditorias e certificações. 

 

 

Custos decorrentes de problemas 
ambientais localizados dentro da empresa. Exemplos: 
custo do desperdício de matérias, energia de coleta, 
tratamento e segregação de resíduos sólidos, 
captação e tratamento de emissões atmosféricas, 
recuperação de áreas degradadas da própria 
empresa, ações corretivas após vazamento e 
desastres internos, atendimento médico e indenização 
aos trabalhadores afastados por problemas 
ambientais. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Falhas externas. 

 
 
 
Custos por problema de qualidade após a entrega do 

bem ou serviço ao cliente e dentro do prazo de garantia. 
Exemplos: custo para atender reclamações, realizar consertos e 
substituições de peças, indenizar, informar clientes sobre 
produtos com defeitos detectados após a venda. 

Custos decorrentes de problemas 
ambientais fora da empresa. Exemplos: custo no 
ressarcimento de danos ambientais a terceiros, 
recuperação de áreas degradada de terceiros, taxas e 
impostos ambientais, multas e penalidades pelo não 
cumprimento de normas legais e ambientais, além de 
programas ambientais compensatórios realizados em 
comunidades afetadas por problemas ambientais 
gerados pela empresa. 

 

Fonte: Barbieri, 2011. 

 
 
A falta de qualidade no processo causa desperdícios e atividades 

desnecessárias à produção, que além de não agregar valor ao produto, ocasiona de 

alguma forma um custo desnecessário.  

A área de qualidade deve ser atuante no desenvolvimento de metodologias que 

identifiquem as falhas nos processos para:  

• Reduzir o número de defeitos, falhas e erros; 

• Reduzir a variabilidade dos processos; 

• Melhorar os produtos; 

• Diminuir o tempo do ciclo; 

• Otimizar os estoques; 

• Obter custos mais baixos; 

• Melhorar a qualidade; 

• Satisfação dos clientes; 

• Aumento da lucratividade. 
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 Ferramentas para Coleta de Dados no Gerenciamento da Qualidade 

A coleta de dados foi baseada em todas as etapas analisadas para o processo 

de produção do cartão Klafold. 

O gerenciamento da qualidade é realizado a partir do diagnóstico das situações 

existentes que se referem diretamente aos problemas no processo de produção, para 

em seguida analisá-los e resolvê-los, para projetar a melhoria no processo (Seleme, 

2010). 

No primeiro momento foram coletados todos os dados necessários para em 

seguida organizá-los em tabelas, quadros e figuras e histogramas para simplificar a 

leitura, fazer a organização e o controle das etapas do processo, em seguida foram 

construídos histogramas para a etapa de extrusão e de corte, para apresentar a 

frequência com que os eventos aconteceram e a significância que apresentaram para 

o processo.  

Segundo Montgomary apud Bernadelli, Ferreira e Gonçalves (2009) entender 

e aprimorar a qualidade são fatores-chaves para obter sucesso no desenvolvimento 

dos produtos e aumentar a competitividade.   

 Círculo do Controle da Qualidade 

O círculo de qualidade é voluntário, para esta ferramenta obter sucesso deve ser 

internalizada para haver o comprometimento das equipes, que ao término de cada dia 

de trabalho devem se reunir para uma breve apresentação, discussão e exposição de 

sugestões sobre as atividades desenvolvidas durante a jornada de trabalho, mostrando 

os resultados positivos e negativos, para melhoria no processo a partir da ótica 

operacional.  

A montadora Toyota tem um setor responsável pelo programa de sugestões, que 

avalia as ideias apresentadas, que se aprovadas são lapidadas com o supervisor da 

equipe e remuneradas conforme o grau de importância na melhoria do processo (Liker, 

2007).  

 

 ISO 9001-2015 

As empresas que desejam atender o mercado em que atuam com excelência, 

buscam implementar o certificado de qualidade, que para alcançar o sucesso deve ter 

sempre atualizados todos os formulários dos processos, anexos aos procedimentos 
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gerenciais, documentando as práticas da empresa, para atender as necessidades dos 

clientes e melhorar a administração dos processos, aumentando as possibilidades de 

maior destaque e longevidade no mercado em que atua (Banas, 2010). 

 Auditoria e Sistema da Qualidade 

Para se certificarem da qualidade dos produtos que compram, muitos clientes 

atualmente fazem auditorias no sistema de qualidade das empresas que lhes prestam 

serviços, visitando as instalações de seus fornecedores, inspecionando e solicitando 

documentações referentes ao processo de produção, para garantir a excelência dos 

produtos que estão adquirindo (Maximiano, 2010)  

 PDCA 

O ciclo PDCA (plan, do, check, action) é utilizado para manter e melhorar as 

diretrizes de controle de determinado processo, é composto das quatro fases de 

controle: planejar, excutar, verificar e atuar corretivamente. 

Os termos no ciclo PDCA tem o seguinte significado: 

1) Planejamento (P) – Consiste em: 

Estabelecer metas sobre os intens de controle; 

Estabelecer a maneira de atingir as metas propostas; 

2) Execução (D) – consiste em: 

Executar as tarefas previstas no plano de coleta de dados para verificação do 

processo.  Nesta etapa é essencial o treinamento no trabalho decorrente da fase de 

planejamento; 

3) Verificação (C) – a partir dos dados coletados na execução, compara-se o 

resultado alcançado com as metas propostas; 

4) Atuação corretiva (A) – Está é a etapa onde o usuário observa e analisa 

desvios para atuar no sentido de fazer correções para que os problemas não voltem a 

acontecer. 
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Na empresa pesquisada (Figura 1) a ferramenta PDCA é utilizada na gestão da 

qualidade para definir metas e obter excelência nos processos  

  

 

  Figura 1 - Ciclo PDCA 

 

Fonte: Ciclo PDCA, 2016. 
 

 

O ciclo PDCA é um enfoque comportamental nas empresas e devem ser vistos 

como um sistema social, que é primeiramente composto por pessoas que tem 

sentimentos, interesses e suas motivações para seguirem ou não em frente 

(Maximiano, 2010) apud (May, 2007) essa ferramenta necessita de estruturação, 

gerenciamento e mensuração contínua dos quatro passos do PDCA, para obter o 

sucesso esperado  

 

 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

É a análise comparativa de desempenho do funcionário, no passado e no 

presente.  

As empresas podem utilizar softwares, comitês de avaliação, avaliação entre 

colegas, auto avaliação, avaliação 360 graus ou até mesmo criar planos de avaliação 

que mais se adequem as particularidades da empresa (Dessfler, 2011) apud 

(Chiavenato, 2010) a avaliação de desempenho é a ferramenta utilizada para mensurar 

o desempenho dos funcionários nas atividades que exercem. 
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 BENCHMARKING 

Mensurar e comparar processos e produtos de uma empresa com atividades 

econômicas iguais ou similares, analisar os pontos fortes e os pontos fracos, ajuda a 

melhorar a parametrização de metas de melhoria no desempenho, a fim de obter mais 

vantagem competitiva no mercado . 

Utilizar outra empresa como referencial serve como perspectiva de melhoria no 

processo (Araújo, 2008)  

O princípio básico do benchmarking é a identificação do problema que precisa 

ser resolvido na empresa e a partir daí encontrar no mercado outras empresas, mesmo 

que de outros segmentos para adaptar as soluções encontradas na empresa analisada, 

adaptando-as na sua empresa com o propósito de resolver os problemas, levando em 

consideração a estrutura organizacional, a cultura e o mercado local (Filho, 2016). 

Para obter êxito no benchmarking e ser mais competitivo a partir das informações 

obtidas em outras empresas é necessário o conhecimento aprofundado de todos os 

processos que se pretende melhorar e entender o layout da concorrência.  

O benchmarking não é uma ferramenta tão simples quanto representa ser para 

a implementação, porque a maioria das empresas que possuem as melhores práticas 

não querem dividí-las com as concorrentes (Seleme, 2010). 

A empresa Klabin, com atividade similar a empresa pesquisada produz e exporta 

pápeis, atuando diretamente com embalagens de papel e papel cartonado é uma 

referencia forte de benchmarking para a empresa pesquisada, por atuar em ramo de 

atividade muito próxima e ter sido reconhecida pelo Conselho Técnico-Consultivo do 

3CDP em uma Comissão Julgadora, formada por investidores, especialistas, entidades 

de classe e organizações empresariais como a empresa que possui a melhor prática 

de Gestão do Capital Natural na edição 2015 do Carbon Disclosure Project da América 

Latina.  O anúncio aconteceu durante o lançamento do Relatório do Brasil 2015 Climate, 

Water e Forest, em São Paulo, que reuniu experiências relacionadas à gestão de riscos 

hídricos, uso de preço interno de carbono e gestão do capital natural das 20 empresas 

mais pontuadas de acordo com a metodologia de avaliação do CDP.  Dentre as 

empresas, a Klabin se destacou pelos resultados alcançados na gestão do capital 

natural, com 100% de certificação das suas florestas plantadas, com a meta de certificar 

todos os fornecedores em 03 anos, aumentar em 3% o reuso de água; 86,5% das fontes 

                                            
3 CDP: Carbon Disclosure Project. 
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renováveis de energia, reduzir em 55,6% a emissão de gases do efeito estufa nos 

próximos 10 anos e diminuir 94 mil toneladas por ano de consumo de óleo combustível 

com economia de emissão de 290.000 toneladas de CO² por ano. 

A visão da empresa Klabin, que tem atividade similar a empresa pesquisada, a 

gerir o capital natural e gerir o patrimônio socioambiental é garantir perenidade e 

prosperidade aos territórios e populações. Quando a Klabin alcança resultados tão 

expressivos de gestão do capital natural, ganha na manutenção da biodiversidade de 

um dos biomas mais afetados pelo desenvolvimento humano, que é a Mata Atlântica, 

comprovando que é possível alcançar o equilíbrio entre pessoas e meio ambiente, 

afirma a gerente de Gestão de Sustentabilidade e Comunicação da Klabin, Carime 

Kanbour (Klabin, 2015).  

 Nos passos apresentados (Quadro 2) é possível analisar e buscar as melhores 

práticas de mercado para aumentar a eficiência operacional e obter maior valor 

competitivo. 

 

 

Quadro 2 - Passos para a Realização do Benchmarking 
 
 

Passo 
 

 
 

Descrição 
 

 

1 

 

Identificar os problemas a serem resolvidos. 

2 Separar os processos que estão gerando problema. 

3 Identificar organizações que resolvem problemas semelhantes. 

4 Elaborar um plano para obtenção de dados (pesquisa/observação). 

5 Coletar os dados das organizações escolhidas. 

6 Montar uma equipe para proceder à análise das informações e da adaptação. 

7 Elaborar um plano de ação adaptado às necessidades. 

8 Treinar a equipe e implementar o plano de ação. 

9 Monitorar os resultados. 

10 Realizar nova comparação para a verificação do benchmarking. 

 

 Fonte: Controle de Qualidade: AS FERRAMENTAS ESSENCIAIS, 2010. 
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O benchmarking tem como objetivo avaliar as vantagens e desvantagens 

comparativas entre as empresas para trabalhá-las, o foco é agregar ao processo as 

melhores práticas utilizadas pela concorrência, para atingir excelência nos processos. 

 kaisen 

É uma ferramenta atuante na busca por melhoria contínua para eliminar o 

desperdício e obter mais produtividade com qualidade nos processos, podendo estar 

voltada ao fluxo de valor total ou para o fluxo de valor individual. 

Para (Byrne, 2014) não existe uma receita única para se fazer o Kaisen, existe 

sim uma metodologia que deve ser seguida pela equipe, que é: 

 •.Trabalhar com a observação direta ou indireta do processo, para vislumbrar o 

problema; 

•. Fazer o diagnóstico; 

•. Desenvolver plano de ação; 

•. Testar o plano de ação; 

•. Analisar, avaliar e implementar o plano de ação se for viável para o processo. 

No mundo corporativo o Kaisen é mais que uma ferramenta de gestão, é uma 

filosofia de vida, por ser uma ferramenta de aprimoramento que busca identificar os 

problemas para eliminá-los e obter melhoria contínua nos processos produtivos com a 

participação de todos os funcionários  

O ponto de partida do Kaisen é a identificação do problema que pode ser 

levantado por indicadores de desempenho, tabelas, reclamações ou gráficos.  

Após identificar o problema, inicia-se o procedimento de investigação da causa.    

Nesta etapa devem ser analisadas todas as variáveis, como a mão de obra, 

método, matéria prima e o meio ambiente.  Quando descoberta uma ou mais causas, 

se inícia o aprimoramento dos processos para obtenção da melhoria desejada pela 

organização. São vários os resultados que podem ser atingindos, como: 

• Melhoria nos processos produtivos; 

• Adequação dos postos de trabalho; 

•. Melhorar a qualidade do produto; 

• Adequação da metodologia de trabalho; 

• Capacitação e envolvimento dos trabalhadores; 

•. Aumento da produtividade. 
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Para alcançar os resultados desejados e atingir o nível de desempenho 

esperados do Kaisen para os processos.é necessário considerar os princípios Kaisen, 

que são: 

• Aprimoramento contínuo; incentivar os colaboradores a desenvolverem ideias 

para melhoria e aperfeiçoamento dos processos; 

•.Entender que existem problemas; reconhecer a necessidade de intervenção da 

equipe de trabalho para melhorar o processo produtivo; 

•.Resolver os problemas; analisar para resolver as causas do problema; 

•.Desenvolver o trabalho com equipes multifuncionais; equipes compostas por 

trabalhadores que estejam comprometidos na resolução de diversos problemas, de 

vários setores; 

• Desenvolvimento da autodisciplina; criar rotinas e adaptá-las em todas as 

atividades para aperfeiçoamento e melhoria nos processos; 

• Capacitação; treinar todos os trabalhadores nas atividades que executam 

(Júnior, 2009). 

O mundo dos negócios passa por mudanças constantes.  A identificação e 

análise dos problemas e o desenvolvimento de ferramentas para solucioná-los abre 

novas oportunidades no mercado em que atua (Filho, 2016). 

 

 Defeitos 

Toda a falta de revisão antes de iniciar o processo produtivo gera falhas e 

consequentemente perdas (EPA, 2009). 

Toda correção de defeitos, gera retrabalho, descarte e substituição de material, 

aumentando os custos finais (Jeffrey, 2007). 

 RELAÇÃO ENTRE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO 

As empresas devem estar atentas para retenção de seus talentos internos, 

fornecendo treinamento e desenvolvimento de habilidade e competência. 

Todas as organizações precisam de pessoas para atingirem os objetivos e 

ultrapassarem as metas estipuladas. Para que o crescimento organizacional aconteça 

os funcionários devem estar alinhados com os processos em que trabalham e 

vislumbrarem oportunidade de crescimento profissional na empresa (Chiavenato, 2002) 

apud (Macêdo, 2015) os dirigentes organizacionais devem estar atentos para 
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desenvolver meios de comunicação clara com os empregados, mostrando as 

expectativas da empresa sobre os resultados, para manter-se longeva.  

Os funcionários são fundamentais para a excelência das atividades da empresa, 

que devem ser planejadas e controladas antes de iniciarem seus processos, para que 

existam condições de competitividade no mercado em que atuam. 

As percepções e os sentimentos em relação a realidade da empresa podem ser 

classificados em satisfação, insatisfação e indiferença, esses três fatores refletem 

diretamente na produtividade e do crescimento da empresa. (Maximiano, 2010).  

 

 Não Utilizar a Criatividade dos Funcionários como Ferramenta de Trabalho 

A empresa só sobreviverá a concorrência se estiver entre as melhores e o 

gerenciamento de rotina baseado em humanismo, ouvindo e compartilhando 

experiências é um dos meios para alcançar a longevidade. 

Toda vez que as empresas deixam de ouvir o que os funcionários têm a dizer 

sobre o processo em que atuam, podem estar deixando oportunidades de melhoria 

passarem (Jeffrey, 2007). 

Desde o ano de 2011 a empresa IBEMA, que tem atividade similar a empresa 

pesquisada, trabalha com um projeto que tem como objetivo desenvolver as sugestões 

dos funcionários que visem a diminuição de tempo de parada de máquina, redução de 

custos no processo, a facilitação de mão de obra e a diminuição de acidentes de 

trabalho.  As ideias passam por um comitê, onde os gerentes juntamente com a diretoria 

avaliam a viabilidade e bonificam os funcionários.  Desde a implementação do projeto, 

já foram lançadas 1.673 sugestões de melhoria. As sugestões são utilizadas como 

ferramentas de trabalho; um exemplo foi a automatização de máquinas eliminando as 

bombas no processo produtivo, reduzindo custos com a energia.  Mais de 70% da 

empresa abraçou este projeto, que entre 2011 até 2015 e já aumentou em 2% o 

processo produtivo de corte de papel cartão por mês, a produtividade cresceu em 3% 

e as paradas de máquinas diminuíram em 0,5%, a produção mensal de embalagem e 

resmas aumentou 50% entre 2011 e 2015, os acidentes de trabalho tiveram uma queda 

de 10%, o consumo de água por hora diminuiu em 16% (Ibema, 2014).  
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 Motivação  

A Pirâmide de Maslow (Figura 2) é uma das ferramenta para o sucesso 

empresarial, trabalhando o motivacional do ser humano.   

As empresas devem estar atentas para reconhecer as necessidades dos 

funcionários e proporcionar-lhes possibilidades para suprir os desejos de auto 

realização, autoestima, social e segurança.  

 

 

  Figura 2 - Pirâmide das Necessidades de Maslow 

 

 Fonte: Bergue, 2010. 

 

 

Quanto maiores as necessidades das pessoas mais intensa é a motivação, que 

uma vez satisfeitas, extingue-se o motivo que movimenta o comportamento humano. 

Toda motivação é interna ou externa e vêm de expectativas que o ser humano 

supre a respeito de algo que desejam. Por isso as pessoas se esforçam, para alcançar 

resultados e recompensas, que lhes são importantes, evitando quaisquer resultados 

indesejáveis (Maximiano, 2010). 
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 Treinamento  

Para reduzir os custos operacionais, ultrapasssar as expectativas dos clientes e 

trabalhar de acordo a legislação vigente e pensar em novos maquinários e estratégias 

tecnológica não é suficiente, é necessário que todos os funcionários internalizem as 

ações de mudança dentro da empresa, para obtenção do diferencial que é o produto 

acabado com excelência ao final do processo de produção.  Para que tal fato aconteça 

com sucesso a qualificação dos funcionários é relevante para obter valores 

diferenciados, eliminar as perdas e os desperdícios.   

Para alcançar a excelência (Quadro 3) é interessante trabalhar os paradigmas 

da empresa juntamente com os paradigmas do conhecimento que é bastante complexo 

em virtude dos valores intangíveis e a instabilidade do ser humano, no entanto novos 

comportamentos alteram as atitudese, beneficiando empregado e empregador. 

 

 

Quadro 3 - Comparação de Paradígmas 
 
 

Paradigma Industrial 

 
 

Paradigma do Conhecimento 

 

Previsibilidade/estabilidade 

 

Imprevisibilidade/instabilidade 

Mão de obra especializada Empreendedor multifuncional 

Capital financeiro Capital intelectual 

Estrutura tradicional Estrutura virtual e flexível 

Manutenção do status quo 

 

Flexibilidade e adaptabilidade a novas posições 

                          Fonte: Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, 2009. 
 

 

Treinamento é um conjunto de atividades que habilitam o funcionário para 

desempenhar suas funções com comprometimento e assertividade, alcançando as 

metas de negócio desejado pela empresa (Demo, 2010) apud (Dessler, 2011) treinar 

consiste em um conjunto de métodos utilizados para passar as informações 

necessárias para que os funcionários desempehem suas atividades com maior 

habilidade e competência, atingindo melhores resultados operacionais. 

Treinar é ensinar, tendo como objetivo alterar o comportamento, fazendo com 

que as pessoas adquiram novos conhecimentos, novas habilidades e competências, é 
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ensiná-las a mudar de atitudes. Todo treinamento deve incentivar o funcionário a se 

auto-desenvolver. 

A missão do treinamento pode ser entendida como uma atividade que 

visa:desenvolver os funcionários e ambientar os novos; fornecendo novos 

conhecimentos para desenvolver comportamentos necessários para o bom andamento 

do trabalho.  Ao se treinar um empregado, este se sente valorizado perante a empresa, 

e se compromete ainda mais com a atividade que exerce, pois entende que a empresa 

se preocupa em capacitar bem seus profissionais, dando-lhes a oportunidade de 

crescimento (.administradores.com.br). 

 

5.8.3.1 Desenvolvimento  

O processo de desenvolver pessoas é complexo, transcende o treinamento e é 

intrínseco a cada indivíduo.  

O resultado do conhecimento deve ser analisado pela organização após a 

transmissão das informações necessárias para o desenvolvimento dos funcionários na 

execução de suas tarefas (Gherardi, 2005) apud (Pacheco, 2015) todos os ganhos 

pessoais ampliam a visão do mundo, o autoconhecimento, os processos cognitivos, 

emocionais e de percepção, dão o preparo necessário para novos desafios e o 

desenvolvimento de competências, obviamente que quanto mais afinidade ao 

conhecimento que está sendo aplicado maior o desenvolvimento das habilidades. 

O desenvolvimento complementa o ser humano individualmente, indo além das 

salas de aula, mas nunca retroagindo os conhecimentos já alcançados.  

Para as empresas alcançarem o sucesso desejado é importante atrelar o 

desenvolvimento pessoal ao desenvolvimento organizacional, já que os valores e 

conceitos absorvidos renovam modelos de trabalho, possibilitando melhoria dos 

processos. 

Enquanto algumas empresas alcançam o sucesso tão desejado com suas 

equipes de trabalho, outra parte amarga e vive o dissabor do insucesso e tende a 

estagnar até desaparecer no mercado.  

Vivemos num mundo onde a mudança é constante e as pessoas são peças 

chave para o sucesso organizacional, desta maneira, seja por atualização ou 

reciclagem é fundamental que os empregados estejam adaptados para lidar com os 

processos de mudança (Araújo, 2009). 
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 Rotatividade 

É a flutuação de pessoas entre a organização e seu ambiente, com a entrada, 

transferência e a saída de pessoas.  

Geralmente a rotatividade dos funcionários é mensurada por meio de uma 

relação de percentual entre o número de admissões e demissões no determinado 

período de tempo, o intuito da mensuração é desenvolver diagnósticos e promover 

providências, ou ainda como caráter preditivo, já que a empresa necessita de fluxo de 

recursos para desenvolver suas atividades e gerar resultados positivos nos processos. 

Existem dois tipos de rotatividade: 

• Rotatividade provocada pelas pessoas; acontece por decisão do funcionário, 

quando o mercado de trabalho está extremamente competitivo; 

• Rotatividade provocada pela organização; quando a organização faz a 

substituição no sentido de renovar e melhorar o potêncial humano existente, para 

reduzir o quadro de funcionários por queda na demanda, ou pela adoção de novos 

recursos (Chivenato, 2009).  

A rotatividade tem custos primários, secundários e terciários, que são: 

• Custos primários; custo de recrutamento e seleção , custo com registro, custo 

com integração, treinamento na função e com o desligamento; 

• Custos secundários; reflete diretamente na linha de produção, reflexo na atitude 

do pessoal, custo extra operacional; 

• Custos terciários; queda na qualidade do processo e insatisfação do cliente.  

 Absenteísmo 

De acordo com Chiavento (2009) a ausência do funcionário no trabalho acontece 

por inúmeros motivos. Nem sempre as causas do absenteísmo estão no funcionário e 

sim na forma com que a organização conduz sua supervisão, empobrecendo as tarefas, 

desmotivando e tornando o ambiente de trabalho desagradável para o funcionário, 

causando: 

• Doenças do empregado; 

• Baixa motivação para trabalhar; 

• Erros operacionais. 

O absenteísmo tem se tornado um problema sério para o desenvolvimento das 

empresas, refletindo diretamente na qualidade e na rentabilidade dos processos.  Suas 
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causas estão ligadas a muitos fatores, um dos mais sérios está no gerenciamento de 

pessoas.  Para reduzir o índice de absenteísmo a empresa Klabin, entre 2015 e 2016 

promoveu cursos gratuitos de treinamento e capacitação para formação de mão de obra 

qualificada para os profissionais da cada região onde tem atividade econômica (Klabin, 

2016). 

As organizações despendem de tempo, profissionais e energia na tentativa de 

encontrar profissionais qualificados e mantê-los motivados dentro da organização, para 

que eles não venham a se ausentar nem sair da empresa, colaborando assim para o 

aumento da produtividade.  Atualmente atrair e manter os profissionais na empresa, 

fazendo com que cumpram sua jornada de trabalho de forma sem absenteísmo integral 

ou parcial está cada vez mais difícil, visto a grande concorrência e contínua oferta no 

mercado de trabalho.  As organizações utilizam-se de treinamentos e também de 

benefícios para motivar os colaboradores para que não atrasem e não exista 

absenteísmo ao trabalho, ao mesmo tempo em que existe o receio por parte das 

empresas em investir nos funcionários e eles migrarem para a concorrência.  Este é um 

dos fatores que impedem algumas empresas de terem profissionais adequados, este 

problema vem de longa data e muitas vezes a empresa não tem a visão que isso é um 

grande problema.  

Um dos aspectos que pode ser relacionado ao absenteísmo é a condição de 

trabalho, cada lado tem sua justificativa para o problema, o empregado reclama de falta 

de interesse e preocupação que o empregador e o empregador critica a baixa ou até 

nenhuma qualificação dos empregados  (Simpósio de Excelência em Gestão e 

Tecnologia, 2014). 

.Esse fator pode influenciar o desempenho da organização, ocasionando 

problemas como: atraso nas entregas trabalho, produção errada devido à pressa, multa 

contratual devido ao não cumprimento do prazo estipulado no contrato, entre outros 

fatores.   

Assim sendo, é possível afirmar que o absenteísmo gera custo elevado para a 

organização, justificando a importância da organização identificar as causas do 

absenteísmo e agir de maneira eficaz para a redução.   
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 GESTÃO DE MANUTENÇÃO 

A manutenção é ferramenta fundamental para o correto andamento das 

máquinas e equipamentos nas empresas, evitando as paradas não programadas 

decorrentes de falhas, contribuindo diretamente para o alcance dos resultados nos 

processos operacionais.  

Os benefícios da manutenção são a segurança operacional e a segurança do 

trabalhador para o melhor desenvolvimento do processo, agregando excelência para o 

produto e consequentemente reduzindo custos (Júnior, 2010). 

O tempo total em que a máquina está em manutenção corretiva ou preventiva 

até o momento em que o equipamento retorna ao estado operacional normal 

corresponde ao tempo de interrupção do equipamento, então, para que a manutenção 

cumpra com sua missão efetivamente, é importante seu planejamento e controle diário. 

A concorrência acirrada e as inovações tecnológicas constantes fazem com que 

as empresas repensem seus processos, buscando desenvolver métodos eficientes na 

área de gestão da manutenção afim de atender o processo industrial, em particular para 

a empresa pesquisada, evitando paradas desnecessárias na linha de produção nas 

etapas de produção do cartão klafold. 

No processo produtivo existem máquinas e equipamentos executando suas 

funções requeridas e alguns mesmo apresentando problemas não comprometem no 

resultado final do processo (Belmonte, 2007). 

 Classificação dos Serviços de Manutenção 

A manutenção realiza serviços corretivos, preventivos e preditivos. 

Os serviços corretivos acontecem quando existe parada de máquina e 

equipamento inesperadamente na linha de produção (Júnior, 2010). 

Os serviços preventivos acontecem para evitar as paradas de máquinas e 

equipamentos durante o processo produtivo. 

Os serviços preventivos acontecem antecipamente a uma parada de máquina e 

equipamento e, embora programada, gera tempo não produtivo no processo. 

As crescentes demandas da sociedade em geral levam as empresas a aumentar 

sua competitividade de forma sustentável.  

Consequentemente, surgem diversas restrições de investimentos e custos, as 

quais devem obrigatoriamente ser equilibradas com os legítimos e inegociáveis 
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requisitos ambientais e de segurança do trabalho nas organizações, onde a 

manutenção industrial nas últimas décadas evoluiu, deixando de esperar a quebra dos 

equipamentos para consertá-los.  Passando a ter intervenções preventivas baseadas 

em cronogramas para atingir o objetivo no momento correto, sem prejudicar o 

andamento do processo produtivo (Luiz Marcelo Piotto, 2016). 
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 METODOLOGIA 

O desenvolvimento desta pesquisa aconteceu entre setembro de 2015 até 

agosto de 2016, foi necessário conhecer todas as etapas do processo de produção 

para o cartão Klafold e a sequência em que acontece. 

A pesquisa foi quantitativa observacional.  Identificou-se primeiro a variável de 

interesse, então, uma ou mais variáveis adicionais foram identificadas e controladas, a 

fim de que pudessem se obter os dados a respeito de como influem na variável de 

interesse. 

A análise contou com o envolvimento direto da gerência geral, gerência de 

produção, encarregados do processo de produção, operadores de extrusora, 

assistentes de extrusora, operadores de cortadeira e assistentes de cortadeira, para 

que se entendesse todas as etapas do processo de produção.  

As fotos das etapas de produção do cartão Klafold e as fotos amostrais dos 

resíduos gerados foram anexadas (Apêndice 11.1) para evidenciar documentalmente a 

pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida estatisticamente, com tabelas, quadros, histograma 

e coeficiente matriz de correlações ( Pearson). 

O critério para a escolha deste processo de produção foi a importância do 

contrato mensal entre a empresa pesquisada e a contratante para a produção do cartão 

Klafold, que significa 41% do faturamento mensal.  A demanda de produção para o 

cartão klafold é de 500 toneladas fixas ao mês, com o valor líquido de R$ 4.750,00 por 

tonelada, garantindo o faturamento anual de R$ 28.500.000,00 para a empresa.  

 

 ESCOPO DA PESQUISA 

A empresa escolhida para esta pesquisa é brasileira, originalmente familiar, atua 

no ramo papeleiro no Brasil, atende o Mercosul e a América do Norte, especificamente 

o Canadá, com o beneficiamento de artefatos de papel.  

O processo de produção (Figura 3) para o produto pesquisado consiste na 

produção de artefatos que servirão de embalagem para alimentos, produtos de limpeza, 

higiene e trabalho gráfico, chamando no mercado de cartão Klafold, que é a unificação 

do cartão ao polietileno, tonando um só material, o cartão plastificado. 
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Figura 3 - Produto Klafold 

 

                 Fonte: Empresa Pesquisada. 

 

 

A empresa é licenciada junto aos órgãos ambientais do estado do Paraná, tem 

certificação ISO 9001:2008 desde 2006, passando periódicamente por auditorias 

internas e externas para manutenção do certificado e recertificação de qualidade.  Para 

o ano de 2018 fará a recertificação para a ISO 9001:2015. 

A metodologia aplicada para a ISO na empresa pesquisada é o PDCA, para 

identificar problemas e apresentar os avanços na qualidade.para os processos de 

produção em reuniões internas junto aos gestores de área, gerência geral e alta 

direção. 

 

 ASPECTOS PARA DEFINIÇÃO DA EMPRESA ALVO 

A empresa, em sua linha de produção, atende diariamente vários tipos de 

pedidos de produtos, de acordo com a demanda dos clientes, contudo, para o 

desenvolvimento deste estudo, optou-se por delimitar a pesquisa para apenas um 

produto, o cartão Klafold.  

Posteriormente, a partir deste modelo de investigação, será possível avaliar a 

possibilidade de replicabilidade para as demais linhas de produção. 
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 PERÍODO AMOSTRAL 

A análise para determinar os problemas e apresentar a proposição de 

ferramentas de melhoria totalizou 12 meses.  

A amostragem aconteceu em duas etapas, extrusão e corte, por meio de análise 

quantitativa observacional. 

 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  

O cartão klafold é utilizado em larga escala, substituindo as antigas caixas de 

madeira e de plástico, por oferecer melhor aspecto visual e higiênico, com reflexos 

imediatos para diminuição da degradação ambiental e na economia do país, por ser 

reciclável. 

A composição da matéria prima do cartão klafold é papel de fibra curta, 

polietileno, cola e posteriormente tinta para compor o design, que varia dependendo do 

tipo de cliente. Estas matérias primas tem origem em recursos naturais, que passam 

pelo processo de produção, em seguida retornando para o destino de origem, as 

gráficas, para a impressão em offset.  

Após a impressão em offset o produto acabado segue para as empresas que 

trabalham com produtos de higiene, limpeza, alimentos, remédios e brinquedos. 

O cartão klafold é composto por um conjunto de elementos que depois de 

passarem pelo processo de produção torna-se um único produto, cartão plastificado, 

que será utilizado para proteger todo material nele depositado, por exemplo a lasanha 

pizza e sabão em pó, desde a armazenagem até o destino final, evitando a penetração 

de umidade no transporte e a aderência de gordura de dentro para fora do produto 

embalado.  

O cartão Klafold é composto por três camadas. A primeira é constituída de fibra 

branqueada de eucalipto, a parte intermediária é constituída de fibra de pinus para o 

processo obter alto rendimento, a última camada é formada por fibra de pinus não 

branqueada.  

Após a formação das três camadas na mesa plana da máquina de papel, com 

gramatura entre 120/150 a 200/250 e espessura de 150/300 aplicada-se cola para 

revestimento, em seguida o cartão klafold já processado é encaminhado para o 

processo de produção para a etapa de extrusão, com aplicação de polietileno de baixa 

densidade, de 15 g/m² no verso do papel, fornecido pela empresa Braskem, que tem 
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em sua composição 50% derivados de petróleo e 50% derivados da cana de açúcar, 

diminuindo a degradação ambiental, em seguida para finalizar o processo de produção 

o cartão Klafold segue para a etapa final que é na cortadeira. 

 Matéria Prima Papel 

Até os dias atuais a matéria prima do papel não foi alterada, a composição do 

papel é de fibra celulósica curta ou longa, conforme requer o processo produtivo 

(Cempre, 2000). 

Não havendo mais utilização no processo de produção para o papel acontece a 

reciclagem das 4aparas, que pode acontecer no máximo por três vezes, a partir daí a 

qualidade da fibra celulósica perde a qualidade para ser reprocessada (Pereira, 2011). 

O (Quadro 4) apresentou as características do papel, quanto a tipo, gramatura, 

espessura e modelo de folha, utilizados de acordo com a necessidade de trabalho. 

 

 

       Quadro 4 - Características e Tipos de Papel 
 

 

Tipo 

 

 

Definição do Papel 

 

 

Gramatura (g/m²) 

 

 

Espessura 

 

 

Folha 

 

 
               Cartolina 

 
Cartão leve ou fino 

 
120/150 a 200/250 

 
150/300 

 
        Rígida 

  Bobina  
    

                  Papel 

Folha grossa 
           
      Fibra Vegetal 

A partir de 200/250 
 
         120 a 130 

Superior a 300 
 

          Até 250 

        Rígida 
        
       Flexível 
 

 Fonte: Adaptado de Evangelista, 1994. 

 

 

 Matéria Prima Cola 

O processo de colagem do papel/cartão é resultado da reação de cola a base de 

breu e sulfato de alumínio, esta reação se dá a um ph de 5,5. 

A colagem é necessária para tornar o papel/cartão impermeável aos líquidos no 

processo de impressão gráfica. 

                                            
4 Aparas: Sobras dos cortes de acabamento de papel, ou papel já uti lizado. 



 33 

 

 Matéria Prima Plástico 

A utilização do plástico vem crescendo diariamente, a problemática está na 

matéria prima que por vezes ainda advêm de recursos naturais esgotáveis.  

De acordo com Campos (2016) o plástico utilizado é classificado em grupos, a 

saber:  

• Termoplásticos: são polímeros que podem ser fundidos várias vezes em alta 

temperatura e após o resfriamento se enrijecem; 

 •Termorrígidos: são polímeros que após passarem por reações químicas 

tornam-se insolúveis. 

Após a fabricação o plástico é enviado para as indústrias em forma de grãos e 

passará por diversos processos.  

A empresa pesquisada trabalha com o polietileno termorrígido em seu processo 

de produção, que ao passar pela etapa de extrusão se unifica ao papel tornando-se um 

só produto  

O plástico não é tóxico por isso é bastante utilizado para embalar alimentos, 

bebidas e medicamentos. É um ótimo isolante, quimicamente inerte, leve para 

transportar, resistente e flexível, embora apresente vários aspectos positivos na 

utilização do dia a dia, deve ser repensado e reciclado para não ser um agressor do 

meio ambiente (Berté, 2013).  

 Matéria Prima Tinta 

 A (Figura 4) mostra que a tinta utilizada no processo de produção na empresa 

pesquisada, para a produção do cartão Klafold é obrigatóriamente a base de água, por 

ficar em contato primário com produtos alimentícios, de higiene, limpeza e 

medicamentos, para estar adequada e se enquadrar nas exigências deve estar de 

acordo com a Portaria nº. 177 da ANVISA. 
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Figura 4 - Normas Técnicas do Produto

 
Fonte: Special Color Tinta UV LTDA, 2016. 

 

 

A ANVISA tem definida em sua regulamentação no inciso II do  art.  8º  da  Lei 

nº 9.782/1999 que as embalagens e materiais que estão em contato primário ou 

secundário com alimentos não podem transferir substâncias de risco à saúde de quem 

consome os alimentos.  Estabelece requisitos que garantam a segurança dos produtos, 

os submetendo a passar por laudo técnico e certificação da Tecpar para utilização em 

embalagens para alimentos secos não gordurosos. 

 

 ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO – CARTÃO KLAFOLD 

O processo de produção do cartão Klafold consiste em duas etapas, extrusão e  

corte.  

A etapa de extrusão tem em seu processo o tratamento corona e o gerador de 

ozônio. 

 A Extrusão 

A extrusão (Figura 5) consiste na aplicação e adesão de uma película de 

polietileno de 15 g/m² no verso do cartão Klafold para unificar o material. 
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Figura 5 - Processo de Extrusão - Cartão klafold 

 

1.Fases do Processo de Extrusão 
 3 Corona 

            

                       2 Entrada do Cartão                                           4 Ozônio 

            

       5 Passagem do Cartão pelos Rolos  6 Saída de Bobina 

Fonte: Empresa Pesquisada. 
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6.5.1.1 Tratamento Corona na Etapa de Extrusão  

O corona é um equipamento integrado à máquina de extrusão e consiste na 

descarga elétrica contínua de 10.000 volts e em alta frequência para aumentar a 

umectabilidade e abrir os poros da superfície do cartão, preparando o cartão para 

receber o ozônio.  

 

6.5.1.2 Gerador de Ozônio na Etapa de Extrusão  

É um equipamento integrado à máquina de extrusão, utilizado para produzir gás 

ozônio.  Esse gás é enviado através de uma tubulação de aço inox para um chuveiro 

acoplado na máquina extrusora e a aplicação do ozônio é feita sobre a superfície do 

polietileno para a adesão do polietileno no verso do cartão, tornando-o um único 

material, o cartão plastificado. 

 O Corte 

A máquina cortadeira de papel é composta por uma esteira plana com rolos de 

aço por onde passa o papel e facões ajustados para que o corte aconteça no esquadro 

solicitado pelo cliente.   

A máquina cortadeira na empresa pesquisada é de médio porte (Figura 6) com 

autonomia para cortar folhas em formatos a partir de 0,60 cm até 1,60 cm, com 

gramatura entre 80 g/m² até 200 g/m² . 
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Figura 6 - Processo de Corte - Cartão klafold 

 

1 Fases do Processo de Corte 

          

                           2  Entrada do Cartão   3 Passagem do Cartão pelos Rolos 

          

                  4 Corte do Cartão         5 Esteira de Saída do Cartão 

 

                                                                6 Final do Processo 
                  Fonte: Empresa Pesquisada. 
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 Etapas do Estudo 

A pesquisa teve 03 etapas, que compreenderam: 

1) Levantamento dos aspectos operacionais; o mapeamento para o processo 

de produção do cartão Klafold levantou todos os dados e garantiu o histórico concreto 

da análise das perdas com geração de resíduos a pesquisa aconteceu entre setembro 

de 2015 até agosto de 2016.  Para tanto, acompanhou-se o processo de produção 

desde o início até a finalização, com a saída do produto acabado.  Foi levantada a etapa 

de extrusão e corte. 

2) Levantamento e análise das ordens de produção; consistiu no levantamento 

das ordens de produção desde a entrada da matéria prima nas máquinas até a saída 

do produto acabado. As informações são disparadas para a linha de produção pela 

área de Planejamento e Controle de Produção, neste sentido foi importante evidenciar 

todas as etapas do processo de produção e com as informações coletadas analisou-se 

as perdas com geração de resíduos.  

3) Análise das perdas com geração de resíduos; teve como objetivo identificar 

os problemas no processo de produção e as ações estatísticas viáveis para corrigir e 

eliminar as falhas no controle do processo, a saber: histogramas, gráficos de correlação 

e coeficiente de correlação de Pearson.  

Dados necessários para apurar as causas e efeitos das perdas em cada etapa 

do processo: 

• Entrada de 500 toneladas mensais de matéria prima para a etapa de extrusão 

e corte; 

• Problemas evidenciados na saída do produto acabado: problema de extrusão 

e de corte; 

• Acumulado dos defeitos monetários na etapa de extrusão e para a etapa de 

corte durante o período de pesquisa. 

 

 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Com o crescimento da demanda e consequente massificação da produção a 

ênfase no controle de qualidade tornou-se ferramenta fundamental para controle da 

qualidade nos processos industriais.  Podem ser utilizados uma série de controles para 

inspeção. Para esta pesquisa utilizou-se o gráfico de dispersão e a matriz de 

correlações de Pearson que pressupõe que a qualidade das informaçãos obtidas na 
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etapa de extrusão e corte do cartão klafold sejam abrangentes, relacionando as 

variáveis para estabelecer possibilidades que facilitem o controle do processo, 

permitindo avaliar qual problema é mais representativo e eliminar as perdas, a geração 

dos resíduos e consequentemente o aumento nos custos operacionais por ineficiência 

operacional. 

  Gráfico de Dipersão  

É o método gráfico realizado sobre dois eixos, ‘x’ e ‘y’, que representa a 

correlação entre as variáveis pesquisadas, tanto na etapa de extrusão, quanto na etapa 

de corte e as variáveis de absenteísmo e rotatividade dos operadores e assistentes de 

extrusão e corte. 

No gráfico de dispersão na etapa de extrusão e de corte foram consideradas as 

variáveis quantitativas, referente a problema de equipamento e rotatividade dos 

operadores, problema de equipamento e absenteísmo dos operadores, para os valores 

de uma determinada variável, que aparecem no eixo horizontal e os valores da outra 

variável que aparecem no eixo vertical para o processo de produção. 

 Matriz de Correlações (Pearson) 

A matriz de correlação de Pearson é uma medida do grau de relação entre duas 

variáveis quantitativas. O coeficiente varia entre os valores de -1 e 1. 

Para o valor 0 não há relação línear.  

O valor de 1 indica uma relação línear perfeita, o valor -1 indica uma relação 

línear perfeita inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminuirá, 

quanto mais perto estiver de 1 ou -1 mais forte é a associação entre as duas variáveis.  

Os valores críticos do coeficiente de correlação de Pearson estão no Anexo 1. 

Nesta pesquisa o coeficiente de correlações de Pearson foi utilizado para 

analisar a relação entre as variáveis comportamentais no processo de produção do 

cartão Klafold, para a etapa de extrusão e corte (duas a duas).  

Para a etapa de extrusão e corte as variáveis consideradas foram: 

• Problema de equipamento e absenteísmo dos operadores e assistentes ; 

• Problema de equipamento e rotatividade dos operadores e assistentes. 

Para a etapa de extrusão e corte o valor utilizado para o valor crítico do 

coeficiente de correlação de Pearson foi 0,01. 
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A extrusão e o corte tem 14 pares de dados, apresentando significância a partir 

de 0,661 na tabela de coeficiente de Pearson. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Este capítulo apresenta os resultados e discussão acerca do processo de 

produção do cartão klafold, para a etapa de extrusão e corte, a partir da apreciação das 

ordens de produção e registro das etapas do processo para em seguida fazer a análise 

estatística observacional. 

O processo de produção analisado permitiu evidenciar quais as perdas 

operacionais e suas causas, bem como, possibilitou apresentar a proposição para 

melhoria no processo para longevidade da empresa pesquisada. 

A empresa em análise tem contrato de prestação de serviço industrial com os 

clientes, as cláusulas entre as partes especificam que o máximo aceitável é de 3% de 

perda com geração de resíduos no processo de produção para o cartão klafold. 

Toda vez que acontece a perda no processo o percentual deve ser justificado 

em relatório e enviado para a análise do cliente, seguido de abertura de não 

conformidade atendendo a certificação da ISO 9001/2015, conforme registrado no 

escopo do plano de controle para a qualidade  

Os resultados deste estudo pós defesa serão levados à apreciação da alta 

direção da empresa que analisará a viabilidade de implementação no processo de 

produção do cartão Klafold. 

 

 PROBLEMAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO NA ETAPA DE EXTRUSÃO 

Problemas ocorridos no processo de produção na etapa de extrusão do cartão 

Klafold aconteceram por problema de equipamento, que acarretam em problema com 

o corona; problema com o ozônio, que baixam a aderência do polietileno no cartão. 
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O (Gráfico 1) apresenta o comportamento das variáveis analisadas (problemas) 

na etapa de extrusão ao longo do período investigado (Set 2015 - Ago 2016). 

 

 

  Gráfico 1 - Problemas no Equipamento na Etapa de Extrusão para o Cartão Klafold 

Fonte: Empresa Pesquisada. 

 

 

O mês de outubro de 2015 apresentou problema de equipamento por mais 

vezes, o que fez com que o tratamento corona e a geração de ozônio fossem 

ineficientes, com menor adesão de polietileno no cartão. 

O mês de agosto de 2016 teve a menor repetição de problema de equipamento, 

o tratamento corona apresentou ineficiência de funcionamento e foi retirado para troca 

o que desestabilizou o adesão do polietileno no cartão.  

Com problema semelhante, a Klabin, empresa similar à pesquisada, dobrou o 

lucro líquido no segundo trimestre de 2016 devido à parada programada para 
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manutenção de máquinas e equipamentos aumentando a produtividade dos processos 

operacionais (KLABIN, XXXX).  A empresa pesquisada não investiu em paradas 

programadas de máquinas e equipamentos. 

O (Gráfico 2) apresenta o comportamento das variáveis analisadas (problemas) 

na etapa de extrusão, analisando as variáveis de problemas de equipamento e 

rotatividade dos operadores ao longo do período investigado (Set 2015 - Ago 2016). 

 

 

Gráfico 2 - Problemas de Equipamento e a Rotatividade dos Operadores na Etapa de Extrusão 

para o Cartão Klafold 

Fonte: Empresa Pesquisada. 

 

 

Os problemas de equipamento não aconteceram pela rotatividade dos 

operadores de extrusora; conforme o Gráfico 2 a maior repetição de problemas de 

equipamento aconteceu no mês de outubro de 2015 sem rotatividade. 
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Os meses de maio e agosto de 2016 mostraram a menor repetição de problemas 

de equipamento, não houve rotatividade de operadores no período. 

A rotativade na empresa pesquisada no ano foi de 6,08%, enquanto que outra 

empresa do mesmo segmento, apresentou rotatividade de 1,41% no ano (KLABIN, 

XXXX).  O percentual de rotatividade da empresa pesquisada situa-se em níveis muito 

acima da concorrência., o que resulta em perdas operacionais e retrabalho, gerando 

resíduos e consequentemente, acréscimos nos custos do produto.  

 

O Gráfico 3 apresenta o comportamento das variáveis analisadas (problemas) 

na etapa de extrusão, analisando as variáveis de problemas de equipamento e 

absenteísmo dos operadores ao longo do período investigado (Set 2015 - Ago 2016). 

 

 

Gráfico 3 - Problemas de Equipamento e o Absenteísmo dos Operadores na Etapa de Extrusão 

para o Cartão Klafold 

 

Fonte: Empresa Pesquisada. 
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Os problemas de equipamento aconteceram pelo elevado índice de absenteísmo 

dos operadores de extrusora conforme (Gráfico 3) a maior repetição de problemas de 

equipamento aconteceu no mês de outubro de 2015.  Quando acontece o absenteísmo 

dos operadores os assistentes não estão treinados para assumir a extrusão causando 

problema no tratamento corona e no gerador de ozônio, que afeta diretamente na 

adesão do polietileno no cartão. 

O mês de setembro de 2015 apresentou a menor repetição de problemas de 

equipamento, não houve absenteísmo dos operadores. 

O absenteísmo dos operadores de extrusora, que são treinados e habilitados 

operacionalmente para esta etapa do processo causam problemas de equipamento e 

ineficiência na adesão do polietileno ao cartão Klafold.  A etapa de extrusão deve 

alcançar a temperatura programada, que para o produto pesquisado, é entre 240 ºC a 

355 ºC em outubro de 2015, com o maior índice de absenteísmo de todo o período 

pesquisado, a curva não obteve êxito (Gráfico 3) causando temperatura fora do padrão, 

devido a queima de resistência elétrica na máquina, necessitando retrabalho nas 

ordens de produção, com perdas, geração de resíduos, aumentando os custos 

operacionais e atraso na entrega do produto para o cliente. 

O absenteísmo na empresa pesquisada no ano foi de 2,08%. Enquanto que a 

empresa Suzano, que tem atividade similar, apresentou absenteísmo de 1,49% no ano 

(SUZANO, 2015).  O percentual de absenteísmo da empresa pesquisada situou-se em 

níveis acima da concorrência, resultando em perdas operacionais e retrabalho, gerando 

resíduos e aumentando os custos do produto.  

O (Gráfico 4) apresenta o comportamento das variáveis analisadas (problemas) 

na etapa de extrusão, analisando as variáveis de problemas de equipamento e 

rotatividade dos assistentes ao longo do período investigado (Set 2015 - Ago 2016). 
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Gráfico 4 - Problemas de Equipamento e a Rotatividade e Absenteísmo dos Assistentes na Etapa 

de Extrusão para o Cartão Klafold 

 

Fonte: Empresa Pesquisada. 
 

 

Embora os problemas de equipamento tenham acontecido por mais vezes em 

outubro de 2015 não houve correlação com a rotatividade ou com o absenteísmo dos 

assistentes de extrusora.  A rotatividade e absenteísmo dos assistentes não causa 

problemas de equipamento, apenas diminui o fluxo de saída das bobinas embaladas 

para a próxima etapa do processo. 

Conforme já supracitado, a empresa pesquisada não investiu em paradas 

programadas de máquinas e equipamentos, já a Klabin dobrou o lucro líquido no 

segundo trimestre de 2016 devido à parada programada para manutenção de máquinas 

e equipamentos, aumentando a produtividade dos processos operacionais (KLABIN, 

XXXX).   

Para o aspecto rotativade, o valor anualfoi de 6,08%, enquanto que Klabin 

apresentou rotatividade de 1,41% no ano (KLABIN, XXXX). .  Novamente o percentual 

de rotatividade da empresa pesquisada apresentou níveis muito acima da 

concorrência..  
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O absenteísmo na empresa pesquisada no ano foi de 2,08%.  A empresa Suzano 

teve números dede 1,49% em igual período (SUZANO, XXXX).  Problema de 

Equipamento 

No processo de produção o bom desempenho dos equipamentos depende do 

correto andamento das etapas de produção do cartão Klafold apresentadas nesta 

pesquisa e da manutenção preventiva, que tem reflexo direto nos resultados da 

empresa.  

Toda parada não programada durante o processo de produção por problema de 

equipamento causa queda da produtividade, gerando atrasos, comprometendo a 

qualidade dos produtos em processo, podendo precisar de retrabalho, elevando os 

custos na produção e a queda na receita, que se converte em prejuízos que podem ser 

significativos para a empresa. 

O mês em que o problema de equipamento apresentou mais repetições foi 

outubro de 2015 e teve relação com o absenteísmo elevado dos operadores de 

extrusora, que são habilitados para esta etapa do processo e na ausência destes, 

outros funcionários que não estão habilitados assumem a extrusão, causando falhas 

no tratamento corona e no gerador de ozônio. O absenteísmo elevado dos operadores 

de extrusora também ocasionou erro na configuração da temperatura na extrusão, que 

para o cartão klafold deve ser entre 240 ºC a 355 ºC .  Sempre que a temperatura fica 

fora do padrão acontece a queima de resistência elétrica da máquina, necessitando 

retrabalho nas ordens de produção, com perdas, geração de resíduos, aumentando os 

custos operacionais para manter o prazo acordado com os clientes.  

O mês em que o equipamento apresentou menos problemas foi agosto de 2016,  

embora a baixa adesão do polietileno tenha acontecido mais vezes, não houve 

absenteísmo significativo dos operadores de extrusora.  O problema foi com a 

ineficiência do tratamento corona, que aconteceu por problema no chuveiro que é 

acoplado à máquina e precisou ser retirado para manutenção. 

O funcionamento do corona, que é responsável pelo choque térmico em 

temperatura padrão no cartão Klafold, abrindo os poros do papel, preparando-o para a 

aplicação do ozônio e para a eficiência da adesão do polietileno ao cartão. 
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 Rotatividade dos Operadores na Etapa de Extrusão e de Corte   

A rotatividade dos funcionários acontece pela saída ou remanejamento na 

empresa e pode acontecer por diversas razões: 

• Os indivíduos podem solicitar a sua demissão por descontentamento com a 

política adotada pela empresa; por falta de motivação; 

• Pela busca de uma melhor colocação profissional no mercado; 

• Busca da empresa por profissionais mais capacitados para integrarem o quadro 

funcional; 

• Procura por inovação em seus sistemas; 

• Queda na demanda.  

 Rotatividade dos Assistentes na Etapa de Extrusão e de Corte   

A rotatividade dos funcionários acontece pela saída ou remanejamento na 

empresa e pode acontecer por diversas razões: 

• Os indivíduos podem solicitar a sua demissão por descontentamento com a 

política adotada pela empresa; por falta de motivação; 

•Pela busca de uma melhor colocação profissional no mercado; 

• Busca da empresa por profissionais mais capacitados para integrarem o quadro 

funcional; 

• Procura por inovação em seus sistemas; 

• Queda na demanda.  

 Absenteísmo dos Operadores na Etapa de Extrusão e de Corte   

O absenteísmo dos funcionários acontece pela ausência na empresa e pode 

acontecer por diversas razões: 

• Acidente de trabalho; 

• Acidente de trajeto; 

• Doença do trabalho; 

• Doença do tabalhador; 

• Descontentamento com a política adotada pela empresa; 

• Falta de motivação; 

• Busca de uma melhor colocação profissional no mercado. 

• Descontentamento com a política adotada pela empresa; 
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• Falta de motivação; 

• Busca de uma melhor colocação profissional no mercado. 

 Perdas Físicas 

As perdas físicas na etapa de extrusão totalizaram 111 toneladas,.entre 

setembro de 2015 até agosto de 2016, que significam 1,85% do total produzido.   

A principal perda nesta etapa foi a baixa adesão de polietileno, que totalizou 49 

toneladas, que significa 0,82% da produção.   

O problema de equipamento causa ineficiência do tratamento corona e na 

liberação do ozônio tornando o processo ineficiente, causando a baixa adesão do 

polietileno no verso do cartão Klafolf, esse conjunto de situações causou retrabalho, 

perdas no processo, geração de resíduos,  aumento nos custos operacionais e 

insatisfação do cliente pelo atraso na entrega do produto. 

   Perdas Monetárias 

As perdas monetárias entre setembro de 2015 até agosto de 2016 geradas por 

problema no equipamento para o processo de produção na etapa de extrusão somaram 

o total de R$ 289.750,00 (Tabela 1) e o problema com o corona apresentou o maior 

valor R$ 166.250,00.  O tratador corona é responsável por preparar o papel para 

receber o polietileno, transformando-o num único material. 
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                            Tabela 1- Perdas Monetárias Geradas por Problema no Equipamento    

Perdas Físicas no 
Processo entre 

2015/2016 

Problema com o 
Corona (r$) 

Problema com o 
Ozônio (r$) 

Total Anual (r$) 

        

set/15 R$ 23.750,00 R$ 19.000,00   

out/15 R$ 9.500,00 R$ 28.500,00   

nov/15 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00   

dez/15 R$ 19.000,00 R$ 9.500,00   

jan/16 R$ 19.000,00 R$ 4.750,00   

fev/16 R$ 14.250,00 R$ 14.250,00   

mar/16 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00   

abr/16 R$ 19.000,00 R$ 4.750,00   

mai/16 R$ 9.500,00 R$ 4.750,00   

jun/16 R$ 14.250,00 R$ 4.750,00   

jul/16 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00   

ago/16 R$ 14.250,00 R$ 9.500,00   
        

  R$ 166.250,00 R$ 123.500,00 R$ 289.750,00 

              Fonte: Empresa Pesquisada. 

 

 

 PROBLEMAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO NA ETAPA DE CORTE  

Os problemas no processo de produção na etapa de corte aconteceram por 

problema de equipamento, causando variação no formato no papel cartão, danificando 

as bobinas, causando fichas no papel e variação de esquadro. 

 

O (Gráfico 5) apresenta o comportamento das variáveis analisadas (problemas) 

na etapa de corte, analisando as variáveis de variação no formato no papel cartão, 

fichas no papel, bobina danificada, variação de esquadro, problema de equipamento, 

absenteísmo e rotatividade ao longo do período investigado (Set 2015 - Ago 2016). 
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Gráfico 5 - Problemas de Equipamento na Etapa de Corte para o Cartão Klafold

 
 

Fonte: Empresa Pesquisada. 

 
 
 
A variação no formato no papel cartão acontece pelo corte maior ou menor do 

que o solicitado pelo cliente.  

Em todo o período em que aconteceu a pesquisa, a variação no formato no papel 

cartão aconteceu por mais vezes em agosto de 2016 e teve relação com o absenteísmo 

dos operadores que na ausência ao trabalho foram substituídos por funcionários que 

assumiram o processo sem o treinamento adequado, fazendo o corte maior ou menor, 

e quando o corte acontece em tamanho menor que o especificado pelo cliente haverá 
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a perda de toda a produção para este produto e quando cortado em formato maior é 

reaproveitado, com retrabalho, perda, aumento dos custos operacionais e atraso na 

entrega do material para o cliente. 

Durante o período da pesquisa, o mês em que houve menos variação no formato 

no papel cartão foi abril de 2016.  Embora a rotatividade dos operadores de cortadeira 

seja um fator relevante, tal fato aconteceu por opção da empresa, por queda na 

demanda em outros processos de produção que também utilizam a etapa de corte e o 

baixo absenteísmo no período contribuiu para a assertividade no corte do cartão. 

Sempre que a bobina enroscar entre os rolos da máquina haverá danos na 

finalização do processo. 

No período em que aconteceu a pesquisa, os danos nas bobinas tiveram maior 

ocorrência em outubro de 2015 e teve relação com o absenteísmo dos operadores de 

cortadeira, que na ausência ao trabalho foram substituídos por funcionários que 

assumiram o processo sem o treinamento adequado, deixando a bobina enroscar 

constantemente entre os rolos da máquina, causando retrabalho, perda e geração de 

resíduos.  

Em todo o período em que aconteceu a pesquisa, a menor repetição de 

problemas aconteceu em setembro de 2015, sem correlação com as variáveis 

analisadas.  A cortadeira na empresa pesquisada precisa ser atualizada, o cartão 

Klafold precisou ser enviado para a outra unidade da empresa pesquisada para finalizar 

o processo com eficiência. 

As fichas no papel acontecem quando o papel está com o teor de umidade entre 

5,5% a 6%, e ao entrar em contato com a umidade relativa do meio ambiente o papel 

absorve a umidade relativa do ar provocando fichas no papel.  

Em todo o período em que aconteceu a pesquisa, o maior quantidade de vezes 

em que aconteceram fichas no papel foi março e agosto de 2016.  

Em março de 2016, houve problema de equipamento.  O facão da cortadeira 

apresentou desgaste, formando leques no momento do corte.  

Em agosto de 2016 houve rotatividade dos operadores de cortadeira, 

Influenciando diretamentamente na eficiência do processo, os operadores de 

cortadeira, que são treinados e habilitados operacionalmente para esta etapa quando 

ausentes ao trabalho são substituídos por funcionários que assumiram o processo sem 
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o devido treinamento, causando perda total do processo, geração de resíduos e 

aumento dos custos operacionais.  

Em todo o período em que aconteceu a pesquisa, a menor quantidade de vezes 

em que aconteceram fichas no papel foi em maio de 2016, sem correlação com as 

variáveis analisadas. 

A variação no esquadro acontece toda vez que o cartão não fica alinhado para 

o corte, deixando uma margem de erro muito significativa. 

A cortadeira da empresa pesquisada, trabalha com alinhamento de corte de 

+1mm até +2 mm, deixando a margem de erro muito grande no processo de produção, 

por isso a cortadeira precisa ser manuseada por funcionários treinados e habilitados 

para esta etapa do processo e para esta máquina especificamente.  

Para as cortadeiras atuais a variação no processo de produção é de 0,1 mm a 

0,03 mm, tornando avariação no formato imperceptível.  

Em todo o período em que aconteceu a pesquisa, o maior quantidade de vezes 

que aconteceu variação no esquadro foi outubro de 2016 e teve relação com o 

absenteísmo dos operadores de cortadeira, que são treinados e habilitados 

operacionalmente para esta etapa e quando estão ausentes ao trabalho são 

substituídos por funcionários que assumiram o processo sem o devido treinamento, 

causando perda total do processo, geração de resíduos e aumento dos custos 

operacionais. 

Em todo o período em que aconteceu a pesquisa, a menor quantidade de vezes 

que aconteceram as variações de esquadro foi em maio de 2016, sem correlação com 

as variáveis analisadas. 

 Problema de Equipamento 

No processo de produção, o bom desempenho dos equipamentos dependem do 

correto andamento das etapas de produção do cartão Klafold apresentadas nesta 

pesquisa e da manutenção preventiva, que tem reflexo direto nos resultados da 

empresa para a etapa de corte.  

Toda parada não programada durante o processo de produção por problema de 

equipamento, causa queda da produtividade, gerando atrasos, compromete a 

qualidade dos produtos em processo, podendo precisar de retrabalho, elevando os 
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custos na produção e a queda na receita, que se converte em prejuízos que podem ser 

significativos para a empresa. 

Este fato aconteceu mais vezes em março de 2016, sem relação com as 

variáveis.  Os problemas acontecem pela cortadeira na empresa pesquisada não 

passar por manutenção preventiva periódica. 

Em todo o período que aconteceu a pesquisa, a menor quantidade de vezes que 

aconteceram os problemas de equipamento foi em setembro de 2016, pela baixa 

rotatividade dos operadores, que estão habilitados para tratar com as particularidades 

da cortadeira. 

 Perdas Físicas 

As perdas físicas na etapa de corte totalizaram 684 toneladas,.entre setembro 

de 2015 até agosto de 2016, que significam 11,40% do total produzido.  

A principal perda nesta etapa foi a variação no esquadro, que totalizou 367 

toneladas, que significa 6,12% da produção.  

   Perdas Monetárias 

As perdas monetárias (Tabela 2) entre setembro de 2015 até agosto de 2016 

para os problemas de corte totalizam R$ 166.972,00 com destaque em reais para 

variação no esquadro, que somou de R$ 58.743,25,00. 
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Tabela 2 - Perdas Monetárias no Processo de Corte 

              

Perdas físicas no 
processo reais 

Variação no formato 
no papel cartão (R$) 

Bobina 
danificada 

(R$) 

Fichas no 
papel (R$) 

Variação de 
esquadro 

(R$) 

Problema de 
equipamento (R$) 

Total anual reais 

    
  

  
      

       

set/15 R$ 3.895,00 R$ 0,00 R$ 4.731,00 R$ 3.258,50 R$ 1.425,00   

out/15 R$ 1.482,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 21.413,00 R$ 2.854,75   

nov/15 R$ 3.610,00 R$ 570,00 R$ 2.992,50 R$ 3.752,50 R$ 1.002,25   

dez/15 R$ 1.429,75 R$ 902,50 R$ 3.135,00 R$ 3.790,50 R$ 3.990,00   

jan/16 R$ 1.496,25 R$ 3,80 R$ 2.897,50 R$ 8.497,75 R$ 4.560,00   

fev/16 R$ 2.194,50 R$ 1.615,00 R$ 2.945,00 R$ 4.227,50 R$ 4.465,00   

mar/16 R$ 2.660,00 R$ 760,00 R$ 4.655,00 R$ 3.724,00 R$ 1.805,00   

abr/16 R$ 3.800,00 R$ 997,50 R$ 2.351,25 R$ 3.705,00 R$ 4.560,00   

mai/16 R$ 1.458,25 R$ 807,50 R$ 570,00 R$ 3.277,50 R$ 945,25   

jun/16 R$ 3.942,50 R$ 665,00 R$ 1.520,00 R$ 798,00 R$ 850,25   

jul/16 R$ 1.624,50 R$ 665,00 R$ 2.185,00 R$ 1.130,50 R$ 4.085,00   

ago/16 R$ 0,00 R$ 1.643,50 R$ 2.137,50 R$ 1.168,50 R$ 1.847,75   

       

  R$ 27.592,75 R$ 15.276,00 R$ 32.969,75 R$ 58.743,25 R$ 32.390,25 R$ 166.972,00 

Fonte: Empresa Pesquisada. 
 

 

Observa-se que durante o período pesquisado, os problemas de extrusão e corte 

no processo industrial para o cartão Klafold, apresentaram 13,25% de material 

desperdiçado, aumentando os custos operacionais e causando insatisfação do cliente. 

 

 RELAÇÃO: PROBLEMAS X EFEITOS 

O resultado desta pesquisa permitirá mapear o processo, identificando os pontos 

falhos na produção do cartão Klafold, na etapa de extrusão e corte. 

 Correlações - Etapa de Extrusão e Corte 

A análise das perdas com geração de resíduos no processo de produção na 

etapa de extrusão e corte buscou evidenciar se existe ou não importância nas perdas 

correlacionadas com problemas de equipamento, rotatividade e absenteísmo dos 

operadores e assistentes de extrusão e corte.: 

 Etapa de Extrusão 

 A (Tabela 3) apresenta a matriz de correlação para as variáveis analisadas na 

etapa de extrusão, a saber:  
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       Tabela 3 - Matriz de Coeficiente de Correlação na Etapa de Extrusão - Cartão Klafold 

Cronograma de 
correlação 

Problema com 
o corona 

Problema 
com ozônio 

Problema de 
equipamento 

Rotatividade dos 
operadores de 

extrusora 

Absenteísmo 
dos operadores 

de extrusora 

Rotatividade 
dos assistentes 

de extrusora 

Absenteísmo 
dos assistentes 

de extrusora 

        

Problema com o corona 1           
  

Problema com ozônio 0,73 1         
  

Problema de equipamento 0,89 0,91 1       
  

Rotatividade dos 
operadores de extrusora 

0,91 0,4 0,64 1     
  

Absenteísmo dos 
operadores de extrusora 

0,63 0,64 0,9 0,02 1   
  

Rotatividade dos 
assistentes de extrusora 

-0,46 -0,48 0,02 0,2 0,06 1 

  

Absenteísmo dos 
assistentes de extrusora 

0,57 0,63 0,97 0,06 0,3 -0,23 1 

        

                                              Fonte: Empresa Pesquisada. 

 

 

O problema com o ozônio e o problema com o corona tem significância forte 

(0,73) por serem o conjunto responsável pelo preparo do papel, abrindo os poros para 

fazer a adesão do polietileno, tornando um único material, o cartão plastificado. 

O problema de equipamento (0,89) e o problema de ozôno tem significância 

muito forte (0,91).  Quando o equipamento apresenta problema o gerador de ozônio 

não faz a oxidação do papel, para a adesão do polietileno, tornando um único material, 

o cartão plastificado . 

A rotatividade dos operadores de extrusora apresenta uma significância muito 

forte (0,91) com o problema do corona. Mas este evento não condiz com a realidade do 

processo operacional da empresa pesquisada, já que o problema de equipamento 

causa problema no tratamento corona e problema no gerador de ozônio fazendo com 

que a adesão do polietileno ao cartão não seja eficiente e a rotatividade dos operadores 

não abala a etapa de extrusão por haver outro operador preparado para suprir a 

operação. 

O absenteísmo dos operadores tem forte significância com os problemas de 

equipamento (0,91).  A ausência do operador na etapa de extrusão faz com que outros 

funcionários que não estão aptos assumam a extrusão, causando danos ao 

equipamento. 



 57 

 

Comparativamente a outras empresas, o percentual de absenteísmo da empresa 

apresentou níveis acima da concorrência, conforme já mencionado.  

Embora o absenteísmo dos assistentes apresente significância muito forte (0,97) 

com os problemas equipamento, tal fato não condiz com a realidade operacional da 

empresa pesquisada, pois os assistentes apenas embalam as bobinas, não são 

habilitados para assumir a etapa de extrusão.  

A (Tabela 4) apresenta a matriz de Coeficiente de Correlação no processo do 

cartão Klafold na etapa de corte e o nível de importância entre eles, a saber: 

 

 

 Tabela 4- Matriz de Coeficiente de Correlação na Etapa de Corte - Cartão Klafold 

 
Cronograma de correlação 

de corte 
 

 
Variação no 
formato no 

papel cartão 
 

Bobina 
danificada 

Fichas no 
papel 

Variação de 
esquadro 

Problema de 
equipamento 

Rotatividade 
dos 

operadores de 
cortadeira 

Absenteísmo 
dos 

operadores 
de cortadeira 

Rotatividade 
dos 

assistentes 
de cortadeira 

Absenteísmo 
dos 

assistentes 
de cortadeira 

          

Variação no formato no 
papel cartão 

1                 

Bobina danificada  0,21 1               

Fichas no papel 0,19 -0,11 1             

Variação de esquadro 0,17 0,8 -0,39 1           

Problema de equipamento 0,15 -0,12 0,2 0 1         

Rotatividade dos 
operadores de cortadeira 

0,64 0,13 0,39 -0,19 0,33 1       

Absenteísmo dos 
operadores de cortadeira 

-0,14 0,5 -0,32 0,64 -0,19 -0,57 1     

Rotatividade dos 
assistentes de cortadeira 

-0,3 0 0,1 0,24 0,48 -0,37 0,17 1   

Absenteísmo dos 
assistentes de cortadeira 

0,02 0,72 -0,36 0,84 -0,13 -0,46 0,88 0,24 1 

          

Fonte: Empresa Pesquisada. 

 

A variação de esquadro (0,8) e a bobina danificada apresentam forte 

significância, toda vez que acontece o erro no esquadro a bobina se houver condição 

para retrabalho a bobina passa novamente pelo processo de corte e em caso de não 

haver condições de adequação do esquadro a bobina é desclassificada gerando 

resíduo.  

Embora o absenteísmo apresente significância média com a bobina danificada 

tal evento não é dado de realidade operacional na empresa pesquisada, para a variação 

de esquadro (0,84) a significância é muito forte e também não condiz com a realidade 

empresa, já que os assistentes apenas embalam as bobinas que ficam fixas.  
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 CAUSAS E EFEITOS 

Após análise minuciosa das perdas com geração de resíduos em todas as 

etapas do processo industrial do cartão Klafold, nota-se que: 

As falhas na revisão do processo de produção para o cartão Klafold imputaram 

diretamente no resultado final, causando erros operacionais, que refletem diretamente 

na qualidade do produto, impactam na imagem da empresa, nas questões ambientais 

e monetárias, deixando a empresa pesquisada suscetível a concorrência  

1) Causas: Faltam treinamentos para desenvolver e habilitar os funcionários.  

Para que a empresa obtenha melhor desempenho operacional e maior produtividade 

na ausência dos operadores titulares das máquinas. Falta a pronta substituição dos 

funcionários causando queda no rendimento. 

2)  A falta de manutenção preventiva de máquinas e equipamentos diminui o 

rendimento e por vezes causa prejuízo no processo. 

3)  Falta mapeamento e revisão dos processos de produção do cartão Klafolf, 

para que as tomadas de decisão sejam assertivas, aumentando a excelência, 

agregando mais valor ao produto acabado e valorando os resíduos caso aconteçam 

falhas nas etapas do processo.  

 PROPOSIÇÃO DE AÇÕES MITIGADORAS 

Neste item foram apresentadas medidas que visem identificar, quantificar e 

eliminar as perdas no processo de produção para o cartão Klafold, a partir do 

detalhamento das etapas, métodos e desenvolvimento de ações: 

1) Problemas equipamento; 

2) Rotatividade dos operadores de extrusora e de cortadeira; 

3) Absenteísmo dos operadores e assistentes de extrusora e corte; 

4) Treinamento do operacioonal. 

 Reavaliação Detalhada do Processo de Produção 

O processo de produção para o cartão Klafold, tem um peso significativo para a 

empresa pesquisada, com contrato mensal e fixo, com faturamento líquido de 41% ao 

mês em relação aos demais produtos.  
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Para alcançar melhoria no processo será necessário que a empresa reavalie e 

revise todo o processo, desde a pré produção até a reutilização dos resíduos gerados: 

1)  Pré-produção;  

2)  Produção;                                  

3) Distribuição; 

4) Reutilização. 

A análise das causas das perdas com geração de resíduos sólidos no processo 

de produção do cartão Klafold apresentou as possíveis varíaveis para diminuir o 

desperdício e aumentar a qualidade no processo, preparando a empresa para atingir o 

grau de excelência no processo operacional que o mercado exige de seus 

fornecedores.  

Entender as necessidades e desejos do mercado consumidor com qualidade e 

preços competitivos é o diferencial para alcançar a longevidade desejada no mercado 

que atua. 

Não existem razões técnicas para a empresa pesquisada não desenvolver as 

mudanças necessárias para os problemas operacionais, causados pelo desperdício, 

retrabalho e geração de resíduos, que contaminam o meio ambiente, a saúde da 

sociedade e aumentam os custos operacionais, deixando-a na contramão da 

concorrência  

A apresentação do modelo de plano de ação para reduzir a geração de resíduos 

no processo de produção do cartão Klafold (Quadro 6) será apresentado para a 

empresa pesquisada e se aceito terá como foco promover mudanças, a partir das 

alterações no planejamento e nas práticas operacionais para torná-las mais eficientes . 
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Quadro 5- Modelo de Plano de Ação para Reduzir a Geração de Resíduos no Processo de 
Produção do Cartão Klafold 

Plano de Ação Responsável Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA   
                      

AVALIAÇÃO COMPETENCIAS E HABILIDADES   
                      

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE 
TREINAMENTO 

  

                        

DEFINIÇÃO DE FORNECEDOR DE TREINAMENTO   
                        

DEFINIÇÃO DE INVESTIMENTOS   
                        

DEFINIÇÃO DE AGENDA   
                        

EXECUÇÃO   
                        

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO   
                        

 

 

 Benefícios da Análise para o Processo de Produção 

A análise e revisão dos processos operacionais é extremamente importante, 

para eliminar as causas dos problemas antes que o material em processo seja 

transformado em resíduo gerando custos operacionais e insatisfação do cliente.   

As matérias primas utilizadas para a produção do cartão Klafold são extraídas 

de recursos naturais esgotáveis e prever inicialmente como racionalizar a utilização e 

como recuperá-la em caso de falha operacional, quando possível, é uma medida para 

reduzir os custos no processo na preservação do meio ambiente e para o cumprimento 

das leis ambientais.  

A conscientização, transparência na comunicação, mudança de hábitos e 

consequentemente de atitudes na empresa pesquisada, são os primeiros passos para 

no aumento da qualidade do produto, na redução dos custos operacionais, satisfação 

dos clientes e diminuição dos impactos ambientais. 

A empresa Klabin estimula com premiações os seus funcionários para a 

formação de grupos multidisciplinares que são desafiados a analisar, identificar, avaliar 

e propor soluções para questões pontuais a partir da metodologia 5action learning, com 

benefícios diretos para o aumento da produtividade e maior comprometimento dos 

funcionários (Klabin, 2015). 

                                            
5 Action learning: ferramenta para resolução de problemas reais, importantes e urgentes que ao 

mesmo tempo desenvolve habilidade e liderança. 
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 Treinamento dos Profissionais 

É ferramenta fundamental para a longevidade das empresas.  Nesta pesquisa 

em particular para a empresa pesquisada alcançar o sucesso tão desejado no 

mercado em que atua, o treinamento e desenvolvimento de funcionários é relevante.    

Hoje, boa parte das empresas de médio e grande porte atuam fortemente em 

treinamento de pessoal como medida para aumento de performance e segurança 

ocupacional. Grandes empresas, como por exemplo, Suzano, Klabin, Braskem, tem 

ampliado cada vez mais a capacitação técnica, como parte da política de gestão de 

pessoas (Klabin, 2015; Brasken, 2016; Suzano, 2016)  

A política de gestão de pessoas na empresa Suzano é estruturada a partir das 

resoluções internas de uma ferramenta chamada de Ciclo de Planejamento Estratégico, 

que atua possibilitando que o perfil dos funcionários se adequem aos negócios, 

determinando quais as habilidades e competências necessárias. A empresa Suzano 

também investiu fortemente nos anos de 2015 e 2016 na aplicação de cursos internos 

e externos, com metodologia de ensino presencial e a distância, com aproximadamente 

2 mil horas de treinamento e 3,1 mil participações, com investimento de R$ 2,9 milhões, 

parte desse valor foi destinado a subsidiar cursos de idiomas, graduação e pós-

graduação.  Outra inovação no treinamento de pessoas foi o lançamento do Portal de 

Educação a Distância E-Suzano, possibilitando a realização de treinamentos e 

consultas para manter os funcionários de todas as unidades no Brasil e no exterior 

atualizados, contribuindo diretamente para o conhecimento, desenvolvimento e 

consequentemente melhorando o desempenho da empresa (SUZANO, 2016). 

A empresa Klabin aplica treinamentos, campanhas de comunicação e feedback 

para todos os funcionários de suas unidades, o intuito é melhorar constantemente a 

comunicação entre as áreas, para manter a excelência nos processos (KLABIN, 2015). 

Já a empresa Braskem foca em programas de integração, para a formação de 

novos funcionários, a partir da cultura organizacional e dos valores da empresa 

(Brasken, 2016). 

Não foram evidenciados treinamentos para o aperfeiçoamento dos 

profissionais na área operacional da empresa pesquisada, o que é importante para 

manter e aumentar a produtividade sem perdas durante o processo produtivo.  Todo 

trabalho desenvolvido com equipes treinadas para desenvolver as atividades que 
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executam agrega excelência, que é fundamental para o reconhecimento da empresa 

no mercado em que atua e para sua longevidade  

 A empresa Suzano investiu fortemente em treinamento nos anos de 2015 e 

2016, com metodologia de ensino presencial e a distância, para manter seus 

funcionários atualizados nas áreas que atuam, melhorando o desempenho da empresa.  

Para a empresa Klabin, a combinação entre comunicação e fedback entre as 

áreas de trabalho mantém a excelência nos processos  

A empresa Braskem dá preferência aos programas de integração para a 

formação de novos funcionários, apresentando a cultura e os valores organizacionais. 

Neste sentido, a partir dos resultados demonstrados, acredita-se que a empresa 

pesquisada neste trabalho terá maior produtividade e eliminação das perdas no 

processo diminuindo o absenteísmo dos operadores de extrusora, que começa a partir 

do treinamento, conscientização e internalização da necessidade do comprometimento 

dos funcionários para alcançar excelência no processo.  Os treinamentos 

posteriormente devem passar por avaliações, para analisar a eficácia dos resultados 

obtidos  

O Kaisen é uma das ferramentas para alcançar melhorias para o processo por: 

1) Desenvolver metas de produtividade, planos de bonificação por resultados 

apresentados após determinado período de tempo pré-determinado pela gerência de 

produção;  

2) Reavaliar o desenho dos cargos e salários para o operacional, abrir espaço 

para breinstorming inicialmente estruturado para manter a ordem das ideias 

apresentadas e após apreciação apresentar os resultados do período, inicialmente pré-

estabelecido e novamente reavaliar se houve queda no índice de absenteísmo e 

rotatividade comparando com a queda das perdas e com o aumento da produtividade 

do cartão Klafold. 

 

7.5.3.1 Estruturação de Planos de Treinamento 

O treinamento e desenvolvimento da área operacional (Quadro 7) se aprovado 

pela empesa pesquisada será dividido em etapas, a saber: 
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   Quadro 6- Treinamento e Desenvolvimento da Área Operacional 

  DESENVOLVER A 
COMPETÊNCIA 

  

    

     

  

 

  

Conhecimento 
 

Habilidade 
 

Atitude 

  
 

 

 

 

 

Saber              Saber fazer  Querer realizar 

  
  

 
   

 

 

Treinamento teórico  Treinamento na prática  Depende do funcionário 

  
          

 

Para a eficiência da estruturação do plano de treinamento e desenvolvimente é 

necessário: 

1) Identificar quais as reais necessidades da empresa pesquisada; 

2) Definir a estratégia; 

3) Definir o investimento; 

4) Agendar os treinamentos; 

5) Como serão executados os treinamentos para atingir os objetivos; 

Quando acontecerá a avaliação do treinamento. 

 

7.5.3.2  Avaliação de Desempenho após o Treinamento e Desenvolvimento da Área 

Operacional 

Se aceita pela empresa pesquisada deverão ser elaboradas avaliações de 

desempenho para mensurar a eficácia dos programas de treinamento, devendo 

acontecer inicialmente para os envolvidos no processo de produção do Cartão Klafold, 

com reuniões diárias entre a gerência e os gestores de área, reuniões operacionais e 

intercomunicação entre áreas.  

A elaboração dos indicadores deverão ser direcionados para monitorar a 

evolução no processo produtivo do cartão Klafold, a fim de baixar os custos 

operacionais e obter melhores resultados, a partir da eliminação dos resíduos . 

Se aceito pela empresa pesquisada, será criado um modelo de cronograma 

como referência para a tomada de decisão e criação de estratégias de melhoria no 

processo do cartão Klafold, os indicadores serão basicamente para: 
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• Reduzir a taxa de absenteísmo; 

• Reduzir a taxa de rotatividade; 

• Eliminar as não conformidades no processo industrial; 

• Busca de excelência, satisfação e fidelização dos clientes; 

• Redução dos custos operacionais no processo. 

Se a avaliação de desempenho não atingir o resultado esperado pela empresa, 

deverá ser aberto plano de ação para a revisão do procedimento adotado, utilizando 

como ferramenta o PDCA registrado no escopo da documentação do controle de 

qualidade e processo, que após as causas da ineficiência deverá reaplicar novamente 

a avaliação de desempenho.  

Sempre que o processo de treinamento for concluído a empresa deverá 

desenvolver um planejamento contingencial, composto por equipes aptas a serem 

remanejadas em caso de absenteísmo, rotatividade e demais situações diárias que as 

empresa pesquisada possa vir a necessitar operacionalmente. 

 Quando as pessoas são treinadas a tendência é serem mais eficientes, com 

mais facilidade para acompanhar a modernização do processo de produção e a 

realidade inovadora da empresa, contribuindo diretamente na produtividade e na 

busca contínua pela excelência organizacional.  

 Rotatividade e Absenteísmo Operacional 

Observou-se durante a pesquisa que a falta de treinamento, desenvolvimento, 

ausência de um mapa de cargos e salários e benefícios, seguido da dificuldade de 

operação das máquinas e equipamentos pela falta de manutenção preventiva são 

fatores que desmotivam os funcionários da área operacional, fazendo com que exista 

absenteísmo e a rotatividade na empresa pesquisada.  

O percentual de absenteísmo e de rotatividade da empresa Suzano no ano de 

2016 teve o índice total de 1,49%, ficando 0,07 pontos percentuais abaixo do registrado 

no ano de 2015.  A queda aconteceu pela implantação de benefícios oferecidos aos 

empregados, pela capacitação e pelo desenvolvimento de tópicos relativos a 

treinamento e à saúde e segurança.  Outro ponto forte foi o programa Suzano e Você, 

que acontece trimestralmente, onde o CEO apresenta para os colaboradores as 

estratégias de negócios, as metas e os objetivos, abrindo espaço para todas as 

possíveis dúvidas dos funcionários (Suzano, 2016). 
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A rotatividade da empresa Klabin, foi de 1,41%, em 2016, esse percentual se 

deve aos esforços da empresa em promover a cultura baseada na meritocracia, para 

retenção de talentos.  Para a empresa Klabin, reconhecer e manter os funcionários que 

realmente fazem a diferença é uma meta pré determinada; a empresa também acredita 

na remuneração, aplicando salários competitivos no mercado, que eleva o desempenho 

de cada funcionário e da equipe, incentivando a permanência, o comprometimento e 

desejo de crescimento na empresa (Klabin, 2016). 

 Reciclagem e Recuperação dos Materiais com Falha no Processo de Produção 

Após a análise e avaliação, se for tecnicamente viável, as perdas com resíduos 

gerados por falha no processo de produção na etapa de extrusão e corte serão 

reutilizados, gerando novos produtos, agregando valor ao que antes seria expurgado, 

contribuindo para diminuir o impacto ambiental e atendendo a Lei 12.305/2010. 

Para que a empresa pesquisada alcance o sucesso tão desejado no mercado 

em que atua e ser longeva é fundamental trabalhar com tecnologia de ponta e equipes 

treinadas, habilitadas e comprometidas com as atividades que executam, reduzindo 

a geração de resíduos, consequentemente baixado os custos operacionais  

Na Ibema, empresa similar à pesquisada, os resíduos originados no processo 

industrial sem opção para reutilização somam menos de 1% do volume total da 

produção mensal e são gerenciados pela gestão ambiental da empresa e enviados para 

aterro controlado (IBEMA, 2016). 

Atualmente a empresa pesquisada carece de controle para os resíduos gerados, 

e de uma área de gestão ambiental.   

Após o treinamento e desenvolvimento dos funcionários e um cronograma de 

manutenção preventiva, será interessante desenvolver um trabalho de gestão 

ambiental dentro da área de gestão de qualidade e processo da empresa, para 

monitorar os resíduos gerados e dar o correto destino, de acordo com as possibilidades 

de reutilização ou não no processo. 

 Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

Após análise dos resultados obtidos observou-se que os problemas de 

equipamentos são constantes, principalmente na cortadeira, causando retrabalho e 

perdas significativas para o produto em processo.  

http://www.ibema.com.br/sustentabilidade/Paginas/meio-ambiente.aspx
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O lucro líquido da Klabin, empresa similar à pesquisada, dobrou no segundo 

trimestre de 2016 somando o total de R$ 163.000.000,00, o resultado foi devido a 

parada programada para manutenção de máquinas e equipamentos aumentando a 

produtividade dos processos operacionais (Klabin, 2016). 

Será apresentada proposição para empresa pesquisada trabalhar com paradas 

programadas para manutenção das máquinas, a partir de um cronograma, que 

precisará contar com o apoio da área de Planejamento e controle de Produção que é 

responsável pela emissão e adequação das ordens de produção de cada produto. 

 ASPECTOS DO PLANO DE AÇÃO 

Se aprovada a proposição de análise para eliminar os desperdícios no 

processo de produção do cartão Klafold, deverá existir um cronograma para 

implementação e execução de treinamentos para conscientização dos operadores e 

assistentes de extrusora e de cortadeira e um modelo de cronogrma para manutenção 

de máquinas e equipamentos. 

Os treinamentos deverão ter datas previstas e documentadas para realização, 

juntamente com as ações que deverão ser registradas no escopo da documentação 

do controle de qualidade e processo. 

As ações corretivas para eliminação da geração de resíduos no processo se 

aprovadas pela empresa deverão acontecer inicialmente para os problemas 

impactantes.  

Acompanhar todas as etapas do processo de produção do cartão Klafold, mesmo 

após os problemas estarem solucionados é extremamente necessário, para ter a 

certeza que os funcionários internalizaram os procedimentos e havendo sucesso 

posteriormente poderá ser iníciada a adequação em outros processos de produção que 

se encontram deficitários. 

Os resultados esperados no processo de produção em particular para o cartão 

Klafold são: 

•.Melhorar a cultura organizacional, transformando o local de trabalho em um 

ambiente mais seguro, saudável e produtivo; 

•.Operacional motivado; 

•.Desenvolver ideias inovadoras para melhorar o processo; 

• Pessoas transformadoras e multiplicadoras; 
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• Comunicação clara; 

• Comprometimento geral para atingir os objetivos desejados; 

• Melhor desempenho operacional a partir de manutenções preventivas. 

A agenda de treinamento deverá ser cumprida ou justificada adequadamente e 

reagendada (Quadro 8) e novamente apresentada conforme modelo de cronograma 

de treinamento e capacitação para obter o desenvolvimento sustentável.  

 

 

Quadro 7 - Modelo de Cronograma de Treinamento e Capacitação para Operadores e 
Assistentes de Extrusora / Cortadeira / Manutenção de Equipamentos 

TREINAMENTO / 
CAPACITAÇÃO 

ÁREA 
COLABORADOR 

(ES) 
QTD 

DATA 
INICIO 

DATA 
TERMINO 

FORNECEDOR INVESTIMENTO 
OUTROS 
CUSTOS 

CUSTO 
TOTAL 

AVALIAÇÃO 
REAÇÃO 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TOTAL REALIZADO NO 
PERIODO 

                    

  

 

 POTENCIAIS IMPACTOS DOS AJUSTES PROPOSTOS  

A reflexão e mobilização dos envolvidos operacionalmente será essencial para 

a adequação dos processos, em busca do equilíbrio econômico, social e ambiental.    

Se os resíduos sem condições de reuso forem corretamente administrados pela 

empresa pesquisada terão condições de ser valorados e vendidos a recicladoras para 

a geração de receita sustentável e trabalhar alicerçada no conjunto regulatório de Leis 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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Os aspectos do impacto social são o combate à pobreza, estimulo a cultura na 

educação ambiental e promover ações que visem o bem-estar social, reduzindo as 

desigualdades (Berté, 2008). 

 

 Impactos Econômicos 

O mundo dos negócios tem como objetivo o lucro, a busca pelo reconhecimento 

e a prosperidade nas atividades econômicas, para o cartão Klafold em particular é de 

R$ 28.500.000,00 ao ano, outros motivos também podem fazer parte dos desejos do 

empreendedor, entre eles melhorar a relação da empresa com os órgãos públicos para 

facilitar a obtenção de financiamentos  

O foco estratégico organizacional é o ambiente de negócios, que busca 

continuamente o desenvolvimento de técnicas que diferenciem o processo de 

produção e favoreçam as questões mercadológicas, garantindo a longevidade da 

empresa.  

Os aspectos econômicos transformam os padrões de produção e de consumo, 

promovendo a geração de emprego e de renda (Berté, 2008). 

 

 Impactos Ambientais 

A inovação e o aumento da vida útil dos produtos diminuem a degradação 

ambiental; diminuem os custos operacionais, melhoram a competitividade dos preços  

ao cliente, melhora a relação da empresa com os órgãos públicos, facilita na obtenção 

de financiamentos, fortalece a imagem com a comunidade local e abre oportunidade 

de negócios com o mercado externo. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

O treinamento, desenvolvimento, a manutenção preventiva de máquinas e 

equipamentos elimina o desperdício, diminui os custos operacionais desnecessários 

aumentando a qualidade no processo para maior competitividade no mercado  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve como objetivo a avaliação da condição operacional de uma 

empresa do setor de papel e a proposição de medidas visando aumento de eficácia na 

operação e ganhos em sustentabilidade.  

As perdas com resíduos geradas no processo industrial para o cartão Klafold 

foram de 795 toneladas no ano avaliado (2015/2016), resultando num prejuízo de 

R$ 456.722,00. O percentual de perda sobre a produção total é 1,60%.   

A rotativade na empresa pesquisada no ano foi de 6,08% e   o absenteísmo foi 

2,08%.   

A empresa pesquisada não investiu em treinamento e desenvolvimento para 

especializar as pessoas atuantes no processo, enquanto que empresa similares 

investem tem investido massivamente em horas de treinamento e desenvolvimento de 

pessoas atuantes no processo.   

A empresa pesquisada não investiu em paradas programadas de máquinas e 

equipamentos, enquanto que empresas do mesmo segmento elevaram 

significativamente seus lucros e produtividade com programações de parada. 

Caso a empresa pesquisada alcançasse desperdícios de no máximo 1% (valor 

obtido por alguns concorrentes) poderia economizar cerca de 170 mil reais / ano.  

Constatou-se com o estudo, que a empresa pesquisada possui grande margem 

para melhoria de sua atuação no processo industrial, e que também, é possível e 

recomendável a replicação do modelo para os demais setores e processos da empresa.  
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 ANEXO I     VALORES CRÍTICOS DE COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 
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Figura 7 – Perdas na Extrusora / Ambiente Operacional 

Fonte: Empresa Pesquisada 
 

 

Figura 8 – Perdas no Corte / Ambiente Operacional

Fonte: Empresa Pesquisada 
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Figura 9 – Perdas / Área de Desclassificados

 
        Fonte: Empresa Pesquisada 

 

 

Figura 10 – Perdas / Área de Desclassificados 

Fonte: Empresa Pesquisada 


