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RESUMO 

  

Nos dias atuais o conceito de processos mais enxutos, redução de custo de mão de obra e 

materiais aplicados na cadeia produtiva tem sido cada vez mais empregados nos meios de 

trabalho, principalmente quando falamos da indústria da manufatura da confecção, que tem 

como fator crítico de seu processo os custos envolvidos em sua cadeia de desenvolvimento e 

produção. Em comparação como exemplo com a indústria asiática, que consegue reproduzir 

com igual qualidade a um custo e velocidade cada vez melhor. Diante deste cenário o objetivo 

desta pesquisa é a partir das análises dos processos envolvidos na área de criação e 

desenvolvimento de produtos na manufatura da confecção e dentro desta realidade, criar um 

ambiente que mapeie e possa permear um processo mais enxuto de desenvolvimento de 

produtos, com amparo nos processos de melhoria contínua em suas sucessivas coleções, 

buscando melhorar o tempo empregado, minimizar erros, retrabalhos, aumentando a 

assertividade qualitativa no momento do processo criativo e oportunizando visão crítica do 

profissional desenvolvedor quanto a aderência dos produtos frutos de sua capacidade criativa 

frente ao mercado consumidor. A pesquisa parte das metodologias consagradas na engenharia 

de produção, tais como os conceitos de produção enxuta, da melhoria contínua, do seis sigma, 

partindo de dados qualitativos. A pesquisa tem seu gênesis na compreensão e interpretação dos 

conteúdos qualitativos observados nos levantamentos realizados através da estruturação de uma 

base de referência nas boas práticas da Engenharia através do Mapeamento e Gestão por 

Processos com foco na notação BPMN – Business Process Management Notation, na 

Arquitetura Process Classification Framework(PCF), que dará sustentação para mensurar os 

avanços qualitativos pretendidos, entendendo-se esta pesquisa como um estudo de caso. A 

partir desta arquitetura foi possível construir uma ferramenta computacional de banco de dados, 

que permita ao usuário desenvolvedor uma rápida e assertiva tomada de decisão sobre os 

produtos a serem desenvolvidos, baseado nos critérios tempo, qualidade, processos sequenciais 

escolhidos e elencados ao longo do projeto, permitindo assim evoluir sobre uma visão holística 

da cadeia da indústria de confecção como um negócio em unicidade e reduzindo custos 

produtivos permitindo obter um produto final mais competitivo.  

Palavras-Chave: Aperfeiçoamento, Mapeamento de Processos, Produção Enxuta, Melhoria 

Contínua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the concept of leaner processes, the reduction of labor costs and materials applied in 

the production chain have been increasingly used in the working environment, especially when 

it comes to the manufacturing industry, which has a critical process the costs involved in your 

chain of development and production. As an example with the Asian industry, which can 

reproduce with equal quality at an ever-increasing cost and speed. In view of this scenario, the 

objective of this research is based on the analysis of the processes involved in the area of product 

creation and development in the manufacture of clothing and within this reality, create an 

environment that maps and can permeate a leaner process of product development, with support 

to the processes of continuous improvement in its successive collections, seeking to improve the 

time spent, minimize errors, rework, increasing the qualitative assertiveness in the moment of 

the creative process and opportunizing critical vision of the professional developer as to the 

adhesion of the products fruit of their creative capacity against the consumer market. The 

research starts as a foundation of the axioms consecrated in the production engineering, such as 

the concepts of lean production, of continuous improvement, of the six sigma, starting from 

qualitative data, observed in light of the mentioned axioms. The research has its genesis in the 

understanding and interpretation of the qualitative contents observed in the surveys 

accomplished through the structuring of a reference base in the good practices of the Engineering 

through the Mapping and Management by Processes with focus in the notation BPMN - Business 

Process Management Notation, in the Process Architecture Classification Framework (PCF), 

which will give support to measure the qualitative advances intended, understanding this 

research as a case study. From this architecture it was possible to construct a computational 

database tool, which allows the user developer to make a quick and assertive decision about the 

products to be developed, based on the qualitative criteria chosen and listed throughout the 

project, thus allowing to evolve over a holistic view of the manufacturing industry chain as a 

business in uniqueness and reducing production costs allowing a more competitive end product.  

Key-words: Improvement, Process Mapping, Lean Manufacturing, Continuous Improvement  
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1 INTRODUÇÃO  

  

A trajetória histórica e cultural da indústria têxtil e de confecção no brasil 

demonstra que o mercado brasileiro ainda sofre um forte processo de mudança. A partir 

do acordo Multifibras na década de 90 até seu término em meados de 2004, as vantagens 

da exploração da cadeia produtiva em massa de países asiáticos reconfigurou a produção 

mundial (e.g. GEREFFI, 1999; KAPLINSKY, 2000; SCHOR, 2005). Desde o a 

globalização este mercado tem forçado a indústria brasileira a permear caminhos 

alternativos no sentido de neutralizar a grande expansão do mercado asiático em especial 

o mercado chinês, que hoje construiu forte escala de produção na manufatura de vestuário. 

(MARTIN; MANOLE, 2004) 

Para fazer frente a potência produtiva asiática, o mercado brasileiro tem apostado 

no desenvolvimento de uma infra-estrutura mais robusta, seja na assertividade de seus 

produtos, na qualidade das matérias primas, no design, em fortes campanhas de marca 

onde o mercado perceba o diferencial competitivo do mercado nacional e principalmente 

em tecnologia e otimização de processos produtivos, para este último, tentar nivelar as 

condições de preço que o mercado asiático tem praticado.  

De forma geral observa-se que o processo de criação e modelagem ainda é muito 

artesanal, que remete aos primórdios da indústria da manufatura desde antes da revolução 

industrial, onde os trabalhos eram feitos em série utilizando apenas as mãos, e pós 

revolução industrial onde historicamente a cada grande ciclo nominado pela história 

produziram diferenciais competitivos e com intuito de dar escala produtiva foram sendo 

essenciais para chegarmos ao modelo cultural e de sociedade que vivemos hoje. Este 

processo é cíclico por passar por etapas de análise e avaliação e correção de rumo além 

de evolutivo pois fala-se no desenvolvimento de competências específicas para 

internalizar e externalizar conhecimentos que aumentem a capacidade e agilidade de 

entender o ambiente externo para desenvolvimento de recursos internos de 

competitividade. Destaca-se a necessidade do estabelecimento de fluxos contínuos, 

interativos e específicos de evolução na formulação de ações concretas (BRUNO, 2016 

Desde a primeira grande revolução industrial, hoje chamada de revolução da 

indústria 1.0, que teve seu início na Inglaterra no final do século XVIII início do século 

XIX, e rapidamente teve aderência em outros países tais como, França, Bélgica, Holanda, 

Rússia, Alemanha e Estados Unidos, onde ficou conhecida por duas grandes invenções, 

a utilização do carvão como meio de fonte de energia e consequentemente com a criação 
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da máquina a vapor que introduziu máquinas ao processo produtivo dando força e 

agilidade a este e a locomotiva que foi utilizada para escoar as produções de forma mais 

célere bem como o envio e recebimento de matérias primas de longas distâncias 

(SCHWAB, 2016).  

O que era feito de forma 100% artesanal passou a introdução de máquinas que 

automatizavam os processos, onde o setor têxtil foi um dos primeiros a entender e utilizar 

esta revolucionária mudança. Podemos observar que um segundo momento por volta de 

1870, que foi chamado de a revolução industrial 2.0, a introdução de modelos de gestão 

e a utilização da energia elétrica deram uma maior escala aos bens de consumo. Neste 

momento novas invenções foram acrescentadas ao processo produtivo, tais como o motor 

a explosão, corantes sintéticos, a produção do aço e do alumínio em escala, bem como a 

invenção do telégrafo (HOBSBAWM, 2010). 

Nas últimas décadas do século XX, se desencadeou o processo da terceira 

revolução industrial, também conhecida por Revolução Técnico-Científica e 

Informacional, foi marcada pelo gigantesco avanço no campo da informática, transportes, 

da robótica, das telecomunicações, da biotecnologia e da nanotecnologia. Esse momento 

importante permitiu a descentralização industrial, facilitando a migração das indústrias e 

de seus processos para locais que as permitissem maior agilidade e eficiência no acesso a 

matérias primas e ampliar seu mercado consumidor e que propiciou o fenômeno que 

conhecemos como Globalização (OLIVEIRA, 2004). 

A denominada quarta revolução industrial, saindo de mundo analógico e 

migrando para um mundo digital, a intersecção do mundo digital é uma realidade, uma 

gigantesca rede de dispositivos de acesso nos permite estar todo o tempo a todo lugar 

sabendo de todas as coisas. Esta interconectividade não afeta somente nossas vidas, mais 

toda a forma que as indústrias realizam seus negócios. O processo da manufatura é agente 

ativo enquanto os produtos passam a serem agentes passivos do desejo real e momentâneo 

dos consumidores (HOBSBAWM, 2010).  

Concluindo observa-se que a manufatura da confecção tem um grande desafio, 

que é dentro de sua cadeia de desenvolvimento e produção, encontrar proposições 

disruptivas que elevem seu padrão de competitividade, assertividade e aderência aos 

novos modelos impostos pelo mercado. 

No projeto apresentado, este trabalho se propõem a estudar os fluxos de 

processos criativos utilizados por uma indústria de confecção, encontrando através das 

metodologias instruídas no material teórico e que possibilitem instaurar um pensamento 
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crítico do modelo vigente, suas intercessões, pontos de melhoria do processo atual, 

criando também um novo processo de melhoria contínua a partir das sucessivas coleções 

de produtos e pelos ciclos utilizados neste segmento. A partir destes levantamentos, o 

trabalho se propõem a checar se estes novos processos atenderão aos anseios impostos a 

este mercado, tais como preço final de produto ao consumidor, tempo de resposta da 

construção das coleções, através da assertividade, tempo de desenvolvimento, redução do 

retrabalho e aumento da aderência dos produtos ao consumidor final e possibilidade de 

propiciar a indústria nacional um produto que possa competir com o mercado asiático que 

tem sido o grande desafio da indústria brasileira. Serão levados em conta para desenho 

deste novo processo os fluxos de criação a partir da área de estilo, modelagem, pilotagem 

e processos de fechamento de fichas técnicas, croquis e desenhos técnicos realizados pela 

engenharia de produtos. 

Serão analisados de forma qualitativa os resultados propostos nos objetivos, 

através do desenvolvimento de um software de banco de dados produzido a partir dos 

mapas de processos e suas melhorias nos fluxos dos trabalhos existentes diante das 

possibilidades de um processo mais enxuto. 

A proposta é que o software de bando de dados, venha a substituir planilhas, 

fichas de controle e registros de qualidade existentes, trazendo informações do passado 

que viabilizem a tomada de decisão do processo de criação baseado em dados e fatos já 

anteriormente validados e aceitos dentro dos padrões de excelência exigidos internamente 

e pelo mercado. 

O delineamento da pesquisa é a expressão das ideias de modelo, sinopse e 

plano, que objetiva a diagramação das previsões de análise e interpretações da coleta de 

dados. Este trabalho classifica-se como uma pesquisa exploratória, procurando 

aperfeiçoar as ideias assumindo a forma de estudo de caso. O estudo exploratório é o 

aumento da experiência do investigador sobre determinado problema, partindo de um 

conceito hipotético, buscando maior conhecimento sobre o mesmo para depois 

descrever os antecedentes encontrados (TRIVIÑOS, 2010 p. 109).  

Questões do tipo quem, o que, onde, como segundo Yin (2005, p. 24) possui 

“fundamento lógico justificável para um estudo exploratório, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de hipóteses e proposições pertinentes a inquirições adicionais”. O 

autor ainda continua dizendo que “isso se deve ao fato de que tais questões lidam com 

ligações operacionais que necessitam serem traçadas ao longo do tempo, em vez de 

serem encaradas como meras repetições ou incidências” (YIN, 2005, p.25).  
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Quanto à natureza da pesquisa se caracteriza como aplicada, utilizando-se de 

um conjunto de técnicas gestão por processos, visando a potencialização da eficiência e 

eficácia na engenharia dos produtos da organização em estudo. Quanto à abordagem o 

estudo tem caráter qualitativo, pois se verificará pelo presente estudo como as melhores 

práticas influenciaram em uma forma mais eficaz de desenvolver produtos. Os estudos 

que possuem a abordagem qualitativa podem descrever em seus mais diversos fatores 

um determinado problema, analisando, entendendo e classificando dando assim uma 

contribuição no entendimento de questões particulares que necessitam de explicação 

neste processo de mudança (RICHARDSON, 2009). 

A estratégia de técnica a ser utilizada na pesquisa é o estudo de caso. Tomando 

como contexto a ideia de questões do tipo como e por que, têm distinções adicionais de 

estudo de caso, dando assim um maior controle do pesquisador sobre os eventos 

concretos e acessibilidade a eles. “O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes” (YIN, 2005, p. 26).  

O processo de desenvolvimento na indústria da confecção apresentada no 

estudo de caso acontece por fases, iniciando pelo criativo das estilistas, que realizam 

seus desenhos de duas formas, algumas já o fazem de forma informatizada através de 

um aplicativo computacional “Corel Draw” e outras ainda fazem de forma manual o que 

requer um segundo processo, que é sua migração para o sistema e para o croqui da peça.   

Cada estilista fica responsável por um ou dois de “mix”, que são as categorias 

de produtos que serão produzidos, tais como: linha dia; linha noite; moda casual; pijama; 

masculino que se divide em pijamas e cuecas; linha infantil; linha kids e  linhas 

especiais.  

Cada mix tem vários modelos, e cada estilista desenha até 4 variações de cada 

um dos modelos de sua linha, sendo que a coleção total tem por volta de 350 peças com 

4 variantes cada uma em um total de aproximadamente 4000 SKUs. 

Dos modelos desenhados estas passam para a área de modelagem que é o 

processo seguinte, onde esta fará as ampliações de tamanho e modelagem de cada 

modelo e quando necessário este processo vai para a área de pilotagem que 

confeccionara as peças piloto que serão avaliadas por uma banca de aprovação. 

Antes da aprovação da banca as peças vão para a área de engenharia de produto 

que montará a ficha técnica final da peça que tem caráter de dar viabilidade para 

produção sem massa da coleção. 
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Importante frisar que todos estes processos são sem linha porém ele não 

acontece através de um fluxo contínuo, pois nas trocas de fluxos o processo pode 

retornar para o fluxo anterior por diversos motivos, tais como, falta de informação 

crucial para avançar no processo seguinte, inviabilidade de realização do processo 

seguinte por inadequação da matéria prima, erros no processo anterior, componentes 

inadequados para ampliação da peça ou ainda informações incompletas para dar vazão 

ao processo. 

Após a avaliação da banca, as referencias podem não ser aprovadas, onde a 

maior incidência de não aprovação estão ligadas a percepção de aderência do produto 

ao consumidor final, o preço final do produto, a dificuldade de adaptação da matéria 

prima aos sub-processos que serão realizados em escala de produção. Sendo que após 

essa negativa de aprovação os produtos voltam ao processo inicial de desenho ou para 

serem recriados ou para serem modificados e todos o processo de repete.   

A metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto de aperfeiçoamento do 

processo de desenvolvimento visa um melhor fluxo das informações mais confiável, 

trabalhando de forma mais assertiva e enxuta. 

 

1.1 TEMA DA PESQUISA    

 

A implementação de melhoria do processo criativo na indústria da confecção 

favorecendo a redução do tempo de resposta de desenvolvimento das coleções, trazendo 

elementos de um processo enxuto e de melhoria contínua. Norteado por esta tendência 

e melhoria de processos este trabalho de pesquisa tem como tema: Aperfeiçoamento do 

processo de desenvolvimento na indústria da manufatura de confecção, através de um 

sistema de banco de dados para melhoria do processo criativo.   

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA    

 

O estudo de caso proposto levou em consideração as áreas ligadas ao 

desenvolvimento de produtos na manufatura da confecção, abrangendo as áreas de 

Estilo, responsável pelos desenhos, fichas técnicas e croquis de criação, da área de 

modelagem, que amplia os desenhos e através da pilotagem crias os moldes e moulagens 

que são as peças em 3 dimensões e por fim a área de engenharia de produto que cria as 
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referências técnicas e fichas específicas para que o desenvolvimento tenha caráter de 

reprodução em escala na produção.  

As empresas do segmento industrial da confecção buscam reduzir os tempos 

empregados nas atividades de desenvolvimento de produtos, bem como melhorar a 

assertividade de suas coleções frente a um público consumidor cada vez mais exigente, 

com a finalidade de ganhar competitividade frente ao mercado internacional, em 

especial o mercado asiático que tem o valor final de seus produtos o grande diferencial 

e vantagem proposta. O desenvolvimento de bases teóricas e metodológicas para 

orientar uma visão de processo enxuto no desenvolvimento de produtos é fundamental 

para que o segmento tenha mais celeridade e assertividade no longo processo de 

desenvolvimento de produtos. Entender pontos de melhoria e maior aderência se faz 

necessário para evolução do segmento. Neste contexto destacam-se os avanços em 

infraestrutura de tecnologia da informação no sentido de automatizar processos 

artesanais na criação e modelagem de produtos, dando ao profissional criador 

capacidade de tomada de decisão mais assertiva quanto a aderência de suas criações no 

que tange a preço final do produto, matérias primas adequadas a classe de produto em 

desenvolvimento, bem como o tempo final de produção quando este produto entra em 

uma cadeia produtiva de reprodução em escala.  

O processo do estudo de caso apresentado nesta pesquisa será estudado através 

de metodologia referendada nos capítulos da fundamentação teórica visando a 

fragmentação deste e análise detalhada das suas aplicações e fases seguido de uma 

análise crítica e proposta de melhoria que vise a responder:   

Como o tempo e a assertividade nos processos de criação de produtos podem 

criar uma melhoria qualitativa na cadeia de desenvolvimento da indústria da 

confecção ? 

 

1.3 OBJETIVOS    

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Mostrar como é possível reduzir o tempo de desenvolvimento e tornar mais 

assertivo sobre a ótica do consumidor final o processo criativo no desenvolvimento de 

produtos na manufatura da confecção, utilizando quando possível do recurso da 

automatização computacional e da base de dados via um sistema de banco de dados que 

propicie ao profissional de desenvolvimento, a rápida tomada de decisão no momento 
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do desenvolvimento, fazendo ajustes necessários a tornar sua criação ágil e assertiva, 

baseada em informações de sucesso de coleções passadas.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

a)  Identificar a arquitetura processual atual da criação e elaboração de croqui, 

ficha técnica e desenhos no desenvolvimento de produtos para a indústria da confecção 

e desenhar um modelo ajustado proposto que dê maior agilidade e assertividade ao 

processo criativo; 

b) Criar processo computadorizado para os processos passíveis de 

informatização; 

c) Permitir através de uma base histórica de informações computadorizadas um 

pensamento de melhoria contínua dos produtos e seu caráter de reprodutibilidade em 

escala dentro do conceito de Produção Enxuta. 

 

1.4  JUSTIFICATIVA  

   

Visando integrar a discussão da  automatização do processo criativo na 

indústria da confecção tendo este um caráter de aumentar a competitividade do segmento 

no que tange a custo e assertividade de produto, em particular, através da aplicabilidade 

da teoria da melhoria contínua de processos, sendo este mecanismo facilitador na análise 

das tarefas e por conseguinte um tempo de resposta menor na criação de produtos o que 

naturalmente aumenta a capacidade competitiva das empresas deste segmento 

produtivo.  

No processo de revolução industrial que vivemos a chamada indústria 4.0, onde 

as indústrias da moda para sobreviverem terão desafios muito além da automação de 

processos, mais da efetiva contribuição que esta automação possibilitará ao consumidor 

final, encurtando o tempo em que os lançamentos de moda chegam a este consumidor 

final cada vez mais volátil e mudanças e tendências. 

A sistematização destes processos organizacionais de produção e criação, 

fornecem novas diretrizes de trabalho e abrem possibilidades para o profissional de 

desenvolvimento de produto expandir seu senso criativo sem que com isso fuja da 

natureza comercial que a corporações da moda necessitam.  
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Diante deste cenário, justifica-se a produção de um estudo dos processos atuais 

instaurados na empresa, bem como a tentativa de criar um processo sistêmico e 

informatizado de banco de dados integrado, entre criação, modelagem e a engenharia de 

produto. 

A justificativa para este estudo está pautada em atingir um processo enxuto e 

quando possível informatizado, passível de consultas das coleções anteriores seus erros 

e acertos. Também tem a justificativa de possibilitar a realização do processo criativo 

de forma a evitar retrabalhos e por conseguinte os custos no processo criativo. 

 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS  

 

Como contribuição teórica este estudo gera e transfere conhecimento, o mesmo 

se encontra na articulação do campo organizacional circunscrito entre fluxo, processo, 

tarefa e assertividade, à medida que irá identificar como o processo criativo artesanal 

pode ser facilitado com informações processuais quando analisa de forma fragmentada 

seus fluxos e possíveis mudanças de melhoria de tempo e assertividade, como também 

pode permear significativa contribuição sobre a ótica comercial quando analisa a 

aderência dos produtos desenvolvidos quando a aceitação do consumidor final, sendo 

passível de institucionalização (SPENDER, 2001).  

Sua contribuição tem escala de reprodutibilidade quando leva em consideração 

a tríade estilo; modelagem e engenharia de produto, articulando uma visão ao mesmo 

tempo que sistêmico no que tange a parte processual de criação, mas também holística 

pois traz ao profissional de desenvolvimento uma visão de aderência do consumidor 

final para aquilo que é crítico na toma de decisão de compra, ou seja quais as 

característica que me levam a comprar este produto, quais suas vantagens de qualidade 

e preço e quais os benefícios de usabilidade (SPENDER, 2001). 
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1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

A dissertação está organizada da seguinte forma: 

Dentro da Fundamentação Teórica: contextualizam o estudo exploratório e seu 

fundamento lógico sustentável, justificando-se o tema como uma pesquisa aplicada de 

caráter qualitativo que pretende produzir respostas de melhoria do processo existente na 

organização através de um estudo de caso.  

Ainda na fundamentação teórica foram explorados os conceitos de produção 

enxuta e melhoria contínua, usando como método de levantamento dos processos 

existentes o mapeamento de processos com notação BPMN, com uma proposta de que 

o sistema de apoio a ser desenvolvido levando em consideração quanto a cadeia de 

produção em série a ser utilizada, é o sistema VAC de atravessamento. Este sistema tem 

um caráter de que as fichas técnicas devem ter informações relevantes e assertivas, 

evitando assim um aumento no WIP – Working in Process (Trabalho em processo) o 

que ocasiona um aumento no Buffer (fila para processamento) que, por conseguinte 

aumentaria o capital de giro em processo e o custo do produto final.  O referencial teórico 

ainda traz o conceito de Lean Six Sigma para fundamentar o estudo. 

No capítulo do Estado da Arte: foram apresentados autores que estavam 

diretamente ligados com o tema proposto pela similaridade com partes do trabalho de 

pesquisa proposto. 

No capítulo de Materiais e Métodos: onde a partir do Brainstorm realizado, 

foram levantados os fatores críticos do processo, após sendo realizado o mapeamento e 

análise da modelagem atual AS IS com a conclusão de melhorias apresentadas na 

modelagem proposta TO BE, que serviu de base para a codificação do software de banco 

de dados que automatizou o processo de criação e desenvolvimento dos produtos.  

Nas conclusões e recomendações: foram abordados o atendimento das 

necessidades levantadas desde o início do projeto até a efetiva análise crítica dos 

resultados obtidos bem como sugestões de trabalhos futuros que podem aumentar a 

pesquisa aqui proposta, muitos deles acabaram surgindo do estudo dos trabalhos 

correlatos apresentados. 

A base de referência estruturada nas boas práticas da Engenharia, Mapeamento 

e Gestão por Processos com foco na notação BPMN – Business Process Management 

Notation, na Arquitetura Process Classification Framework (PCF) da American 

Productivity and Quality Control (APQC), e na Gestão de Processos orientada à entrega 
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por meio de objetos, e terá como base além da sustentação a problemática da pesquisa 

instrumentar quando necessário o desenvolvimento para instrumentação de processos 

computacionais do Software de Apoio para Gestão do Desenvolvimento de Produtos 

baseado na Gestão por Processos. 

A notação BPMN é uma notação amplamente aceita pelos principais órgãos 

internacionais que regulamentam e discutem arquiteturas de processos no mundo e a 

PCF é uma arquitetura para melhoria de processos que visa servir de modelo de alto 

nível para a realização de benchmarking entre organizações de diferentes setores, de 

modo que essas organizações possam ver, entender e acompanhar as suas atividades 

como processos horizontais, além da entrega orientada por meio de objetos onde os 

fluxos processuais primários serão desenhados como resultado das entrevistas dos 

diversos cargos/funções de uma empresa conterá apenas os encadeamentos lógicos de 

suas atividades e as simbologias utilizadas estarão restritas e adaptadas a estas 

necessidades específicas (VALLE, OLIVEIRA, 2013; PAVANI JR, SCUCUGLIA, 

2011).  

Desta forma como etapa inicial do trabalho de pesquisa, foi desenvolvido o 

levantamento do material de referência bibliográfica com o objetivo de dar suporte 

conceitual e garantir o arcabouço teórico. Após a definição dos trabalhos correlatos, 

propõem-se que posteriormente seja realizada a coleta de evidências para 

aprofundamento exploratório do estudo de caso será realizada através de três técnicas: 

Primeira técnica: Análise dos Mapas de Processos de Desenvolvimento de Produtos e 

suas respectivas documentações como instruções normativas e procedimentos 

operacionais padrão. Segunda técnica: Questionário Semi-Estruturado que se propõe a 

verificar a acuracidade dos Mapas de Processos e suas respectivas Documentações com 

as Boas Práticas da Gestão por Processos. Terceira técnica: Observação para 

levantamento de evidências não documentadas e não percebidas no questionário que 

possam contribuir para o processo das definições da modelagem proposta da gestão de 

Desenvolvimento de Produtos baseado na Melhoria contínua.  

Posteriormente as coletas das informações foi definido sobre automatizações 

computacionais que se façam necessárias como software de apoio para 

Desenvolvimento de Produtos baseado na Gestão de Processos.  

A validação da estrutura do software foi realizada na própria empresa do estudo 

de caso com o acompanhamento do pesquisador com o intuito de checar a aplicação do 

desenvolvimento da gestão de melhoria proposta e coletar as devidas evidências 
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empíricas em diário de pesquisa. Durante todo o processo foi produzido documentação 

necessária através de diário de pesquisa, anotações de campo, tabulações de 

questionários e análise de material documental colhido na empresa. O processo de 

construção do texto dissertativo ocorreu de forma concomitante e em consonância com 

os acontecimentos dos fatos planejados em cronograma de pesquisa. 
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2 O CONCEITO DE PRODUÇÃO ENXUTA 

2.1 LEAN MANUFACTURING 

 

O Lean manufacturing é uma iniciativa que visa eliminar desperdícios e 

imprimir velocidade à empresa, podendo ser aplicado em qualquer tipo de processo. 

Decorrente da redução ou eliminação dos sete desperdícios identificados por Taiichi 

Ohno obtém-se o aumento ou melhoria da flexibilidade, qualidade, segurança, 

ergonomia, motivação dos empregados e capacidade de inovação, assim também como 

redução de custos, diminuição da necessidade de espaço e exigências de trabalho. 

 
Na construção do conceito do pensamento Lean, e com objetivo de criar 

condições para atender plenamente às necessidades e expectativas do cliente 

final, dois outros aspectos se fizeram imperiosos: a delimitação dos ciclos de 

consumo e da produção e a busca de métodos para identificar e combater o 

desperdício (RODRIGUES, 2016, p.11). 

 

Para combater os sete desperdícios, é necessário possuir pensamento enxuto 

(Lean Thinking), para isso alguns princípios básicos são utilizados, tais como: 

especificação de valor, identificação de fluxo, criação de fluxos contínuos, produção 

puxada, busca da perfeição (WOMACK; JONES, 2006)    

O princípio de especificar o valor visa identificar o que o cliente valoriza, ou 

seja, definir o que é valor de acordo com a definição do cliente; 

O princípio de identificar o fluxo de valor visa analisar toda a cadeia produtiva 

separando os processos de três maneiras: processos que geram valor, processos que não 

geram valor, mas são importantes para a manutenção dos processos e da qualidade, e os 

processos que não agregam valor e devem ser eliminados imediatamente (MAJOR; 

CORADIN, 2009). 

O princípio de criar fluxos contínuos visa oferecer fluidez aos processos e 

atividades restantes, exigindo uma mudança de mentalidade. Estimula a capacidade e 

desenvolver, produzir e distribuir rapidamente, ou seja, atender a necessidade dos 

clientes quase instantaneamente ((RODRIGUES, 2016). 

O princípio produção puxada visa consumidor “puxa” a produção, eliminando 

estoques agregando valor o produto ((RODRIGUES, 2016). 

O princípio buscar perfeição deve ser o objetivo constante de todos envolvidos 

nos fluxos de valor para o aperfeiçoamento contínuo da empresa (MAJOR; CORADIN, 

2009).  
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Para colocar em prática os princípios do Lean Thinking, as principais 

ferramentas utilizadas são: mapeamento do fluxo de valor, Kaizen, Kanban, 

padronização, 5s, redução de Setup, Total Productive Maintenance (TPM), gestão visual 

e poka yoke (COURNOYER, 2011). 

Kaizen é um termo japonês que significa melhoramento continuo, é uma 

metodologia para o alcance de melhorias rápidas, que consiste no emprego organizado 

do senso comum e da criatividade para aprimorar um processo individual ou um fluxo 

de valor completo. O Kaizen é geralmente usado para resolver problemas de escopo 

restrito identificados após o mapeamento do fluxo de valor e é conduzido por uma 

equipe formada por pessoas com diferentes funções na empresa (SAIA, 2009) 

Kanban é utilizado para controlar um sistema puxado, isto é, um produto é 

fabricado ou um item é retirado somente quando um cartão Kanban assim o determinar 

(SAIA, 2009). 

Padronização é o método usado para indicar os procedimentos para execução 

das tarefas de um processo, de modo que os resultados desejados possam ser alcançados 

e mantidos. No contexto do Lean Manufacturing a criação de procedimentos 

padronizados para o trabalho dos operadores de um processo produtivo é baseado no 

tempo takt (WOMACK; JONES, 2006). 

5S é um método cujo objetivo é promover e manter a limpeza e a organização 

das áreas de trabalho – tanto administrativas quanto de manufatura, funcionando como 

pilar básico do Lean Manufacturing, o significado dos 5s são (COURNOYER, 2011): 

SEIRI: Escolher, Remoção de tudo aquilo que não for necessário 

SEITON: Ordenar, Organizar de modo a todo o recurso necessário ficar 

acessível com facilidade. 

SEISO: Varrer, Tornar tudo visível, limpo e ordenado 

SEIKETSU: Normalizar, Conservar a limpeza dos ambientes e padronizar as 

sistemáticas. 

SHITSUKE: Manter, cumprir o que foi determinado, preservando os padrões. 

Redução de Setup é um método para diminuição do tempo necessário para a 

troca da fabricação de um tipo de produto para outro (tempo de setup). O método 

também é conhecido pela sigla SMED (Single Minute Exchange of Die), que se refere 

ao objetivo de redução dos tempos de troca para menos de dez minutos, ou seja, para 

um único dígito (WOMACK; JONES, 2006) 
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Total Productive Maintenance (TPM) é um conjunto de procedimentos que tem 

como objetivo garantir que os equipamentos de um processo produtivo sejam sempre 

capazes de executar as tarefas necessárias, de modo a não interromper a produção. O 

TPM possui a palavra total em sua denominação, pois requer total participação de todas 

as pessoas, objetiva a produtividade total do equipamento e focaliza o ciclo de vida total 

do equipamento. Já a palavra produtiva da sigla TPM está associada ao objetivo final da 

ferramenta, que é a produção eficiente, e não apenas a manutenção eficiente, como se 

costuma pensar. O termo manutenção relaciona-se também ao conceito de manter 

processos confiáveis e produção continua (MANFREDINI; SUSKI, 2010). 

Gestão Visual é a colocação em local fácil de ver de todas as ferramentas, 

peças, atividades de produção e indicadores de desempenho do sistema de produção, de 

modo que a situação do sistema possa ser entendida rapidamente por todos os 

envolvidos, importante destacar que o 5S e a padronização representam as bases para a 

implementação da Gestão Visual (WOMACK; JONES, 2006).  

Os benefícios da gestão visual estão relacionados ao aumento da rapidez de 

resposta na ocorrência de anomalias, melhoria da comunicação entre os departamentos 

e turnos de trabalho e do feedback entre os operadores, supervisores e gerentes, melhoria 

da compreensão sobre o funcionamento da produção, visualização imediata do alcance 

– ou – não da meta estabelecida para performance diária dos processos, aumento da 

conscientização para a eliminação de desperdícios, melhoria da capacidade de 

estabelecer e apresentar prioridades de trabalho e visualização imediata dos 

procedimentos operacionais padrão utilizados (COURNOYER, 2011). 

Poka-Yoke é um Termo japonês que significa à prova de erros (error proofing 

ou mistake proofing) consiste em um conjunto de procedimentos e/ou dispositivos cujo 

objetivo é detectar e corrigir erros em um processo antes que se transformem em defeitos 

percebidos pelos clientes (internos e externos) (COURNOYER, 2011).  

Um dispositivo poka-yoke é qualquer mecanismo que evite que o erro seja 

cometido ou que faça com que seja óbvio à primeira vista, para que seja facilmente 

detectado e corrigido. Alguns exemplos de erros que podem ser evitados por meio do 

poka-yoke são a montagem incorreta de um componente, o esquecimento da fixação de 

uma peça em uma montagem, o não preenchimento de um campo em uma ficha de 

cadastro e a digitação de caracteres alfabética ao invés de caracteres numéricos em um 

campo de um formulário (MANFREDINI; SUSKI, 2010).. 
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A implementação do Lean Manufacturing em uma empresa representa uma 

mudança cultural, ou seja, nada fácil de ser alcançado (SAIA, 2009) 

 

2.1.1 Manufacturing Resources Planning 

 

O Manufacturing Resources Planning (MRP) é usado principalmente para fins 

de gerenciamento de materiais durante o ciclo de vida do produto na empresa. É bom 

lidar com compra, estoque, estoque e muito mais. 

O MRP tornou-se um termo geral usado para descrever o planejamento de 

necessidades de material, o MRP de ciclo fechado e o planejamento de recursos de 

manufatura (MRP II). O advento do poder de computação barato nas décadas de 1950 e 

1960 levou a um rápido crescimento no número de empresas que usam o MRP. Após os 

sistemas de contabilidade e folha de pagamento, o MRP foi o primeiro aplicativo de 

computador a se tornar amplamente difundido (ESTEVES, 2007).  

O MRP oferecia às empresas a capacidade de solicitar produtos de acordo com 

as necessidades reais, em vez de simplesmente reabastecer os níveis de estoque padrão. 

Inicialmente, o MRP era usado principalmente itens comprados seguidos, especialmente 

naquelas fábricas onde havia demanda irregular e ampla gama de itens, como na 

indústria aeroespacial.  

Segundo Browne et al. (1988), o MRP e o MRP II têm sido os sistemas de 

gerenciamento de produção de larga escala mais amplamente implementados desde 

1970, com vários milhares de implementações em todo o mundo. O MRP tornou-se um 

termo geral usado para descrever o planejamento de necessidades de material, MRP de 

ciclo fechado e (MRP II). O advento do poder de computação barato nas décadas de 

1950 e 1960 levou a um rápido crescimento no número de empresas que usam o MRP.  

Após os sistemas de contabilidade e folha de pagamento, o MRP foi o primeiro 

aplicativo de computador a se tornar amplamente difundido. O MRP oferecia às 

empresas a capacidade de solicitar produtos de acordo com as necessidades reais, em 

vez de simplesmente reabastecer os níveis de estoque padrão. Inicialmente, o MRP era 

usado principalmente itens comprados seguidos, especialmente naquelas fábricas onde 

havia demanda irregular e ampla gama de itens, como na indústria aeroespacial. 

Segundo Browne et al. (1988), o MRP e o MRP II têm sido os sistemas de gerenciamento 
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de produção de larga escala mais amplamente implementados desde 1970, com vários 

milhares de implementações em todo o mundo. 

Empresas em crescimento tendem a desenvolver sistemas para resolver 

problemas à medida que surgem. A filosofia por trás do MRP II é centralização e 

coordenação, permitindo considerar o esforço para ser salvo por todos, seguindo o 

mesmo sistema. Tradicionalmente, os números contábeis não se baseiam nas mesmas 

informações que os números de manufatura (MARQUES, 2008).  

Por exemplo, o departamento de contas teria separado da produção para 

calcular o estoque. Isso porque as informações de fabricação não eram consideradas 

precisas para fins contábeis - foram elaboradas pelo engenheiro, não pelos contadores. 

Frequentemente, os departamentos de produção calcularam independentemente o 

trabalho em andamento medido em termos de "horas padrão" (RIBEIRO et al., 2015).  

O usuário avançado do sistema MRP de malha fechada percebeu que, se a 

precisão do estoque fosse suficientemente boa para suportar um sistema MRP, então 

seria bom o suficiente suportar um sistema MRP e, portanto, seria bom o suficiente para 

ser usado com fins financeiros. Isso permitiu que os departamentos financeiro e de 

produção trabalhassem com as mesmas informações precisas, permitindo que eles 

mantivessem o plano de negócios atualizado. A ligação do sistema financeiro e de 

manufatura é o principal passo para passar do MRP de malha fechada para o MRP II 

(ESTEVES, 2007). 

O Planejamento de Recursos de Manufatura (MRP II) é um método para o 

planejamento efetivo de todos os recursos de uma empresa de manufatura. É composto 

de várias funções interligadas, como mostrado em (MARQUES, 2008): 

1. Planejamento Estratégico e de Negócios. 

2. Gerenciamento de demanda. 

3. Planejamento de Vendas e Operação (também chamado de Planejamento de 

Produção / Agregado). 

4. Programação da produção mestre (MPS) com planejamento de capacidade de 

corte bruto. 

5. Planejamento de necessidades de material (MRP I) 

6. Planejamento de Requisitos de Capacidade (CRP) e Planejamento de Requisitos 

de Fornecedores (VRP). 

7. O Sistema de Suporte à Execução para Capacidade e Material - Controle de Chão 

da Fábrica (SFC), e Planejamento e Controle de Compra. 
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Planejamento operacional em unidades de vendas (RIBEIRO et al., 2015):  

● Planejamento financeiro em unidades monetárias (por exemplo, em 

rúpias ou dólares, etc.) 

● Além disso, um sistema MRP II ideal tem capacidade de simulação para 

responder a perguntas do tipo "e se". 

● Saída de vários relatórios A função MRP II é normalmente integrada ao 

relatório financeiro, como plano financeiro, relatório de compromisso de 

compra, projeções de estoque. 

O MRP II é frequentemente integrado aos processos de armazenamento e 

distribuição de uma empresa. O MRP II é uma abordagem de planejamento gerencial, 

execução e controle da atividade produtiva. O software MRP II pode relacionar muitas 

necessidades de informação de todas as funções e departamentos, incluindo compras, 

contabilidade, folha de pagamento, distribuição, marketing, engenharia, controle de 

atividade de produção e planejamento gerencial geral, medição, avaliação e controle 

(RIBEIRO et al., 2015).  

O MRP II é um sistema de informações de fabricação explícito e formal que 

integra marketing, finanças e operações. Coordena os planos de vendas e manufatura 

para garantir sua consistência. Converte os requisitos de recursos, como instalações, 

equipamentos, pessoal e material, em requisitos financeiros e converte os resultados da 

produção em termos monetários. Ele avalia a capacidade da organização de executar o 

plano financeiramente e também avalia os méritos financeiros do plano em termos de 

medidas como lucro, retorno do investimento e retorno sobre os ativos (ESTEVES, 

2007). 

 

2.1.1.1 Uma estrutura para o sistema MRP II 

 

A seguir, uma visão geral da arquitetura do MRP II, que pode ser dividida em 

três níveis hierárquicos (MARQUES, 2008): 

 

Nível de planejamento Horizonte de planejamento 

Planejamento estratégico Um a cinco anos 

Planejamento Tático Um mês a três meses 
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Planejamento operacional Tempo quase real para um ano 

 

A tabela acima mostra a arquitetura MRP II mostrada em uma situação em que 

uma fábrica foi subdividida em séries de células baseadas na tecnologia Group, onde 

cada célula é responsável pela família de produtos, subconjuntos ou componentes e é 

gerenciada por um sistema de sistema de atividade de produção. 

O MRP II engloba três atividades ou fases  (RIBEIRO et al., 2015): 

a) Planejamento Mestre 

 

A primeira atividade é o estabelecimento da direção geral da empresa, o plano 

de gerenciamento resultante declarado em termos de fabricação, como itens finais ou 

opções de produto. O plano de manufatura deve ser consistente com a direção da 

empresa e os planos para outros departamentos da empresa. Assim, o planejamento 

mestre é o conjunto de atividades e o sistema para a definição geral de direção, que cria 

planos gerais declarados em termos de produção. 

 

b) Detalhe Planejamento de fluxos de materiais e capacidade 

 

A segunda atividade do MRP II é o planejamento detalhado das necessidades 

de material e capacidade para dar suporte aos planos gerais de produção. 

 

c) Execução de planos 

 

A terceira e última atividade do MRP II é a execução de planos de material e 

capacidade em termos de ações detalhadas de agendamento e compra de loja. 

Dentro das abordagens de MRP I e II, há o segmento da produção enxuta que 

será abordado no próximo tópico. 

 

2.1.2 Produção Enxuta 

 

O sistema Toyota de produção mostra que é possível reduzir o tempo entre o 

pedido do cliente e a entrega eliminando as perdas sem valor agregado, resultando assim 

um processo enxuto que proporciona alta qualidade aos clientes a um baixo custo, dentro 
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do prazo e sem precisar manter grandes quantidades de estoque. Sistemas enxutos não 

têm a ver apenas com ferramentas e técnicas, mas também com filosofia, como por 

exemplo: “tratar o trabalhador com valor agregado como um cirurgião disponibilizando 

todas as ferramentas e peças necessárias para que realize seu trabalho sem desviar sua 

atenção das tarefas” (PEINADO; GRAEML, 2007). 

Troca de ferramentas em um digita reduzindo drasticamente tempo e custo de 

preparação, porém o tempo ganho não deve ser utilizado para produção de mais peças, 

gerando superprodução, o tempo ganho com as trocas mais rápidas devem ser utilizados 

para reduzir o tamanho dos lotes. 

 
No início das organizacionais industriais, a abordagem dos aspectos da 

qualidade tinha caráter predominante operacional e corretivo, voltado para 

inspeção. Mais recentemente, principalmente em decorrência da introdução 

do JIT e da produção enxuta, as empresas passaram a se preocupar com a 

identificação e eliminação de qualquer tipo de desperdício (PEINADO; 

GRAEML, 2007, p. 63). 

 

O verdadeiro sucesso vem de um processo de melhoria para identificação das 

perdas, compreender a raiz das perdas é extremamente importante para o sucesso do 

processo enxuto, para isso é necessárias três coisas: Foco na compreensão dos conceitos 

que sustentam as filosofias do sistema enxuto, firme aceitação de todos os aspectos do 

processo enxuto e planos de implementação muito bem concebidos que contenham 

sistemáticas cíclicas e contínua das perdas. 

A Toyota identificou que a superprodução, espera, transporte, 

superprocessamento, excesso de estoque, deslocamento desnecessário e defeitos, são 

atividades que não agregam valor em processos empresariais ou de manufatura, 

conforme demonstrado abaixo: 

Superprodução: Produzir itens mais cedo ou em maiores quantidades do que o 

cliente necessita. Produzir antes ou mais do que é necessário gerar outras perdas, tais 

como: custo com excesso de pessoas, armazenagem e transporte isso serve tanto para 

matérias físicos ou informações. 

Espera: Trabalhadores tendo que ficar esperando pela próxima etapa do 

processamento ou próxima ferramenta, suprimento, peça e etc, ou, ainda, não tendo 

trabalho por falta de estoque, atrasos de processamento e gargalos de capacidade. 

Transporte: Movimentação de trabalho em processo de um local para o outro. 

Movimentação de materiais, peças ou produtos acabados para estocá-los ou retirá-los do 

estoque ou entre processos. 
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Superprocessamento: Realização de tarefas desnecessárias para processar as 

peças. Processamento ineficiente devido à má qualidade das ferramentas e do projeto do 

produto.  

Excesso de estoque: Excesso de matéria-prima, estoque em processo ou 

produtos acabados, causando lead times mais longos, produtos danificados, custos com 

transporte, armazenamento e atrasos. 

Deslocamentos desnecessários: Qualquer movimento que os funcionários têm 

que fazer durante o período de trabalho que não seja para agregar valor ao produto. 

Defeitos: Produção ou correção de peças defeituosas. 

Taichii Ohno da Toyota considerava que a perda mais importante era a de 

superprodução, uma vez que essa causa à maioria os outros tipos de perdas. Produzir 

mais cedo ou em quantidade maior do que desejado pelo cliente em qualquer operação 

no processo de fabricação leva necessariamente a formação de estoque em algum ponto 

posterior no processo.  

A superprodução, o estoque, etc. ocultam problemas, e assim, os funcionários 

da equipe não são obrigados a pensar. A redução de perdas expõe os problemas e força 

a equipe a usar sua criatividade para resolvê-los, por isso mais importante do que a 

produção enxuta é o pensamento enxuto. 

 

2.1.3 Competências para melhoria contínua 

 

Os cuidados que as organizações exigem com as competências, garantem que 

estas sejam vistas em seu todo e caso sejam usadas na prática da melhoria contínua 

levem para o aperfeiçoamento auto-sustentado e continuado dos processos da produção 

(MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003). 

A melhoria da produção tem que ser feita da forma mais completa possível, o 

que precisa de balanceamento e integração entre os sistemas técnicos e sociais. Isso 

acaba levando à necessidade de atuar em diferentes áreas e a considerar diferentes 

aspectos como habilidades e motivação (HARRISON, 2000); o que também pode ser 

visto nos trabalhos de Brannen e cols.. (1998) e Harrison e Storey (1996).  

Davenport (1994) menciona especificamente a diferença entre melhoria 

contínua e inovação, e assim como Juran (1969), acha melhor que as duas sejam usadas 

conjuntamente (MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003). 
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Upton (1996) se refere a melhoria contínua com um enfoque mais simples para 

as empresas e menos condições a seres seguidas para que essa melhoria seja efetivada, 

dessa forma, ele é menos genérico que Slack e cols. (1997). 

Uma vez que é na prática dessas atividades para melhoria contínua que são 

formados os comportamentos para adquirir algum tipo de competência necessária, 

visando a melhoria contínua da produção.  

A gestão por processos é muito notada, citada pelos autores Mesquita & 

Alliprandini, os gerentes devem conseguir ver o processo de melhoria como um 

processo, usando o propósito de proporcionar a direção e o apoio para os subordinados 

comprometidos nas atividades de melhoria. Com isso as melhorias são vistas como um 

processo (MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003). 

É importante também o fato de já ter sido criada uma nova norma para o setor 

automotivo, a ISO/TS 16949, norma essa que aborda a melhoria contínua dentro do 

requisito “Responsabilidade de Administração”, uma prova de que a melhoria contínua 

precisa estar estrategicamente alinhada. 

A correlação das competências essenciais com as habilidades básicas para a 

melhoria contínua da produção foi feita seguindo a base de Leonard-Barton (1995), do 

mesmo jeito que o conceito de competências foca no desenvolvimento do produto. 

Apesar de o comportamento ser visualizado individualmente, está associado 

também às ações das pessoas presentes na organização como um todo (MESQUITA; 

ALLIPRANDINI, 2003). 

A discussão para o desenvolvimento de uma proposta para a gestão das 

atividades da melhoria contínua para levar em consideração questões que se relacionam 

com as habilidades básicas e gestão de competência surgem a partir de reflexões por 

conta das relações entre elementos da melhoria contínua de produção e tipos de 

competência selecionados para o trabalho. 

Competências essenciais são as que formam uma fonte de vantagem 

competitiva para a empresa, sendo construídas com o passar do tempo, e é muito difícil 

que consigam imitá-las (MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003). 

Já as competências habilitadoras são essenciais, mas não suficientes para que a 

empresa seja diferenciada de forma competitiva. É o mínimo para que a empresa seja 

considerada uma empresa competitiva.  

Já as competências suplementares somam valor às competências essenciais, 

porém podem ser imitadas com facilidade. São boas para se ter, mas não necessárias. 
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Para classificar as competências habilitadoras, os aspectos considerados mínimos foram 

alocados para que uma empresa possa começar atividades de melhoria, como técnicas 

de solução de problemas, trabalho em grupo, etc (MESQUITA; ALLIPRANDINI, 

2003). 

Como competências suplementares incluem-se aspectos que se relacionam com 

as práticas que permitem alavancar ou aumentar os benefícios das atividades de 

melhoria.  

Iniciativas particulares dever ser adicionadas à empresa podendo ampliar, 

esclarecer e até mesmo melhorar as competências essenciais (comportamentos). Assim, 

as competências essenciais podem ser divididas em dois tipos, sendo eles: 

Conhecimento específico do mercado/processo/produto, que não está se colocando de 

forma explícita como ser específico ou até mesmo confidencial no interior de cada 

empresa.  

Outro tipo são as competências essenciais para as atividades de melhoria 

contínua da produçãoo, inclusas com base nas habilidades para melhoria contínua 

(MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003). 

As competências essenciais para a melhoria contínua da produção devem ser 

tratadas no levantamento de comportamentos que possam deixar em evidência a prática 

de atividades de melhoria.  

Esses comportamentos estão totalmente em conjunto com as habilidades 

básicas para a melhoria contínua. Essas competências habilitadoras e suplementares 

estão associadas com a sistematização das atividades de melhoria (MESQUITA; 

ALLIPRANDINI, 2003). 

Seguindo esse raciocínio, as competências essenciais para a melhoria contínua 

da produção seja um objetivo que pode e deve ser copiado e seguido, entretanto os 

comportamentos que levam essas competências são diferentes de uma empresa para 

outra. 

O que quer dizer que o que diferencia uma empresa da outra é o modo como se 

chega às competências. Nonaka e Takeuchi (1997) mostram uma definição de 

conhecimento muito importante para que seja associado com as habilidades básicas ou 

competências essenciais.  

Dessa forma, a gestão do conhecimento leva para os comportamentos 

organizacionais a presença deles, e a sua boa gestão leva às competências essenciais e, 
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por intermédio da gestão das competências essenciais, uma organização pode chegar a 

ter até a vantagem competitiva.  
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3 ANÁLISE E MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 

 

O aumento de documentos em formato eletrônico exige a necessidade de 

organização do fluxo. A AIIM - Association for Information and Image Management 

relatou em seu estudo que até 80% da informação de uma organização se encontram em 

dados não estruturados, não havendo gerenciador de conteúdo, o que demanda maior 

tempo para procurar documentos perdidos. Assim, ferramentas de BPM e ECM são 

soluções para a organização dos dados que não estão estruturados (PUHL; PREUSS, 

2013). 

 

3.1 NOTAÇÃO BPMN BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION 

 

O BPM pode ser definido como: “conjunto de disciplinas que aceleram a 

melhoria efetiva dos processos de negócio, misturando métodos incrementais e 

transformadores”. E o ECM: “Conjunto de estratégias, métodos e ferramentas utilizadas 

para “capturar, gerenciar, armazenar, preservar e distribuir” conteúdo relacionado aos 

processos da organização (PUHL; PREUSS, 2013).” 

ECM - Enterprise Content Management se trata da gestão de conteúdo 

empresarial atuante por meio de estratégias, métodos e ferramentas que permitem a 

organização de informações não estruturadas.  Neste caso o ECM tanto gerencia 

documentos e conteúdos de forma estruturada como automatiza os processos 

empresariais (ECMDOC, 2014). 

A ferramenta utilizada neste projeto de pesquisa para desenhar os processos 

ideais o BPM, traz um importante conceito, por vezes pouco entendido na prática pelos 

agentes do trabalho, como sendo a diferença entre Tarefa e Atividade. “As literaturas se 

confundem a ponto de alguns autores defenderem que a atividade é maior ou contém a 

tarefa e outros defenderem exatamente o oposto”.( PAVANI JUNIOR; SCUCUGLIA, 

2011). 

Esta diferenciação metodológica se faz necessária diante da importância do 

mapeamento de processos proposto como estrutural para o projeto. Aceita-se neste caso 

a proposta do autor como base da estrutura proposta, onde atividade pode ser traduzida 

em “o que fazer” e tarefa no “como fazer”. 
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3.2 SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO – SAD 

 

O Sistema de apoio à decisão – SAD surgiu entre as décadas de 1950 e 1960 

no Carnegie Institute of Technology a partir de estudos sobre tomadas de decisão nas 

empresas. 

Durante a década de 1970 começaram a ser escrito livros acerca do assunto, 

servindo como base teórica até os dias atuais. Nessa mesma época, vários SADs foram 

criados para atender as necessidades de executivos que precisavam de dados atualizados. 

Na década de 80 foi desenvolvido um software de apoio à decisão denominado 

GDSS – Group Decision Support Systems, para o desenvolvimento de Data Warehouses 

e On-Line Analytical Processing (OLAP) (FERNANDES, 2003). 

Mais adiante, nos anos 90, surge o Business Intelligence – BI que se trata uma 

tecnologia que permite às empresas transformar dados guardados nos seus sistemas em 

informação qualitativa e importante para a tomada de decisão.  

Oliveira e Pereira (2008, P. 1) destacam que: 

O BI ajuda organizações a acessar informação sintetizada de forma fácil para 

a tomada de decisão. Nesse processo, o ato de transformar dados em 

informações úteis e significativas, terá como destino a distribuição destas 

informações para aqueles que realmente precisarão delas e que poderão tomar 

decisões corretas e na hora certa. 

 

O BI (Business Intelligence) fornece informações gerenciais, como: relatórios, 

balancetes, demonstrações financeiras e comentários de consultores, tendo como 

objetivo transformar esses dados em conhecimento, para o melhor das corporações. 

Ao setor de planejamento estratégico e B.I. (Business Inteligence) cabe 

referente ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e 

monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios.  

Apresentando o conceito de SAD tem-se a definição de Bill Inmon (1999) que 

afirma se tratar de: Um sistema usado para apoiar decisões de gestão. Normalmente 

envolve a análise de muitas unidades de dados de uma forma heurística. Como regra, o 

processamento por um SAD não envolve a atualização de dados. 

Um SAD, portanto, importa na tomada de decisão ao fornecer informações de 

modo que se possa analisar alternativas e verificar soluções. Compõe-se de um banco 

de dados, um banco de modelos, um gerador de SAD e interface com o usuário conforme 

se verifica na figura abaixo (BORTOLIN JUNIOR, 2005):  
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Figura 1 - Sistemas de Apoio a Decisões – SAD. 

 

Fonte: BORTOLIN JUNIOR, 2005. 

Um SAD possui um conjunto de subsistemas que é constituído de vários 

elementos. Estes são o subsistema de gestão de dados, subsistema de gestão de modelos, 

subsistema de gestão do conhecimento, interface com o utilizador (TURBAN; 

ARONSON, 2001).  

O subsistema de gestão de dados possui base de dados organizados aptos a 

fornecer respostas de acordo com a necessidade da organização. Essa base de dados 

possui tanto dados internos como externos. 

Os dados internos são obviamente aqueles já próprios da organização e os 

dados externos provém de pesquisas de marketing, internet e outros. 

A gestão de base de dados – SGBD como MySql e Oracle possibilitam a 

criação, remoção, inserção e alteração de dados. Os diretórios de dados catalogam todos 

os dados contidos na base de dados do SAD, permitindo também a recuperação de 

informações. 

A gestão de modelos compõe-se segundo Turban e Aronson (2001) de: 

● Base de modelos; 
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● Sistema de gestão da base de modelos; 

● Linguagem de modelação; 

● Diretório de modelos; 

● Executor, integrador e processador de comandos para modelos. 

Os modelos dessa gestão são estratégicos, táticos, operacionais ou analíticos. 

Para integrá-los é preciso que haja uma combinação de operações ou integração do SAD 

com outras aplicações. 

O subsistema de gestão de conhecimento propicia ao gestor um maior 

conhecimento acerca do problema e sua resolução, sendo composto de um ou mais 

sistemas inteligentes. 

 

3.3 SISTEMA DE VAC DE PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

Do francês loger, a palavra logística significa alojar. Utilizada pela primeira 

vez pelos franceses para identificar as atividades militares, a logística vem sendo 

empregada atualmente em gerência de estoques, armazenagem e movimentação. 

De acordo com Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP 

(2011) define-se logística como: 

 

Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos que inclui 

os processos de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente e 

eficaz o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e 

informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. 

 

Ressalta-se que grandes mudanças estão ocorrendo em relação à produtividade, 

resultando em exigência por profissionais que se adéquam e acompanhem essa 

transformação.  

Conforme aponta Pochmann (1999, p. 35-36): 

Alteração da organização da produção (just in time, lay out, logística, redução 

do tamanho da planta, terceirização e parcerias com fornecedores), que 

implica na redução do emprego no controle de qualidade, na manutenção, na 

administração e controle de estoques, entre outras; alteração da organização 

interna do trabalho: há redução de hierarquia, trabalho em ilhas, trabalho mais 

qualificado nas atividades secundárias, que implica na redução do emprego 

nos segmentos administrativos e de supervisão e maior treinamento dos 

empregados, eventual estabilidade e alteração na jornada de trabalho, 

informatização do trabalho nos postos secundários e a redução do emprego 

regular nas atividades secundárias (segurança, alimentação, transporte, 

limpeza, entre outros).  
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Neste aspecto, a logística empresarial tem como atividades primárias a gerência 

de estoques fazendo com que o produto esteja disponível de acordo com a necessidade 

da empresa e do consumidor; na sequência tem-se a Gerência de transportes e Gerência 

de informações. 

Entende-se que para uma empresa se manter no mercado é preciso que se utilize 

ferramentas que melhorem a qualidade, reduzam os custos e o tempo de execução. 

Desta forma, a filosofia Just in Time – JIT objetiva a eliminação de desperdícios 

e otimização da produção, enquanto que a filosofia kaizen objetiva uma melhora 

contínua (CHAVES, 2005). 

Na indústria têxtil e de calçados em geral, o setor de produção funciona com o 

trabalho realizado por lotes de peças, fabricando-as de acordo com os pedidos e 

demandas de mercado.  

De acordo com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB (2001) para desenhar o 

fluxograma do processo produtivo faz-se necessário um estudo de mercado, a 

preparação do projeto, a criação do produto, a modelagem, o encaixe dos moldes, risco, 

enfesto, corte, costura e acabamento, sendo necessário e fundamental passar por todas 

essas etapas para a confecção de uma peça. 

O setor de produção na área têxtil e de calçados procura produzir lotes que 

atendam a um público específico e segmentado de acordo com idade, sexo, nível de 

renda e outros, o que acaba contribuindo para a existência de um grande número de 

empresas de diferentes portes, visto a necessidade de atender a todos os públicos, 

buscando conquistar espaços específicos para atender à diversificação de demanda 

(NUNES, 2001). 

A figura 2 a seguir demonstra o ciclo de produção:  

 

Figura 2 – Ciclo de produção 
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Fonte: Nunes (2001) 

 

Assim, o setor de produção envolve uma série de profissionais que são 

responsáveis por criar e confeccionar peças que encantem os consumidores, devendo-se 

considerar que este é um mercado volátil no qual os profissionais precisam estar sempre 

se atualizando. 

Trata-se o sistema Velocidade de Atravessamento Constante (VAC) de uma 

ferramenta criada para ser utilizada em indústrias têxtil e de calçados objetivando o 

aumento da capacidade de produção por meio da redução de lead times, redução de 

estoque, aproximar a produção de um sistema JIT, para melhorar a qualidade de um 

produto e dos processos (SISTEMA VAC, 2003). 

O sistema VAC foi criado e desenvolvido especificamente para o ramo de 

confecções em 1989 por Caetano Caruso e Nélio Dias e implementado pela primeira vez 

na Walery Confecções em Juiz de Fora – MG no ano de 1993 (NÓBREGA; VILLAR, 

2003). 

Destina-se à organização da produção, buscando reduzir estoques, conseguir 

um processo com volume e velocidades constantes por meio de uma produção 

participativa, reduzindo assim o absenteísmo (BARBOSA, 2011). 

Mencionam Barbosa e cols (2011, p. 2) que: 

 

Esse tipo de sistema quando usado corretamente, ou seja, cumprindo com 

seus princípios básicos, pode apresentar enormes benefícios, pois, uma 
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empresa onde seus funcionários possuem um clima motivacional equilibrado, 

produzirá mais e com maior qualidade, e isso transformará em lucros para a 

empresa. O mesmo visa também, reduzir tempos de lead-time e para que isso 

ocorra, é necessário que não haja problemas no processo produtivo. 

 

Tem como meta complementar e ser complementada pelos aspectos da filosofia 

JIT eliminando desperdícios, manufaturando o fluxo contínuo, e realizando o esforço 

contínuo na resolução de problemas dos processos (CORREA; GIANESI, 1993).  

 

Tabela 1 – Principais vantagens e desvantagens do sistema VAC.  

 

Fonte: Nóbrega e Villar (2003). 

 

Nóbrega e Vilar (2003, p. 14) explicam: 

 

O sistema VAC propõe mudanças em aspectos da administração da produção 

nas etapas de costura e acabamento, onde costuma haver as maiores 

dificuldades de planejamento, programação e acompanhamento da produção, 

devido à maior variedade de equipamentos e operações realizadas nestes 

setores. 

 

O sistema de produção VAC tem as seguintes regras básicas: 

● Não se adianta mais o serviço; 

● Não se deve pegar o próximo carrinho sem que o da vez esteja pronto; 

● O grupo (Fábrica) não pode fuçar com os times desabastecidos; 

● Para que o grupo tenha um bom desempenho, é necessário que cada time 

tenha dois carrinhos, sendo um para trabalhar e outro como reserva; 
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● É importante a participação integral de toda a equipe envolvida no 

processo; 

Para todo produto aprovado, é necessário a preparação do kit de produção: ficha 

técnica, peça piloto, balanceamento, aparelhos e gabaritos (NÓBREGA; VILAR, 2003, 

p. 14) 

Em uma fábrica, quando se começa a introduzir o VAC passa a ser reorganizada 

em células de produção móveis e configurada de acordo com o produto, sendo o controle 

realizado de forma semelhante ao JIT. 

Deste modo, verifica-se que o processo de produção é muito importante para o 

diferencial estratégico de uma organização, reduzindo custos e garantindo uma mão de 

obra especializada. 

A manutenção de um setor de produção em uma indústria de calçados demanda 

de um maior custo mensal e anual que a terceirização desses serviços, sendo, portanto, 

esta última mais viável financeiramente. Porém, deve-se destacar que a manter o setor 

dentro da própria empresa é possível ter um maior controle do trabalho executado.  

 

3.4 LEAN SEIS SIGMA 

 

Nos dias de hoje é intensa a busca por qualidade, as organizações produzem 

produtos e oferecem serviços de qualidade não mais como um diferencial e sim como 

uma condição para a sua sobrevivência no mercado.  

Para NBR ISO (2000) o termo Qualidade é “a totalidade das características de 

uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer necessidades explicitas e 

implícitas do cliente”.  

Segundo Paladini (2012), a ISO é um sistema normalizado de gestão que possui 

fortes influências militares, como sistemas de qualidade dentro de instalações nucleares 

da Rússia, Canadá e países da Europa.   

Foi em 1987, que a ISO (International Organization of Standardization) lançou 

a primeira edição do conjunto de normas da série ISO 9000, baseada principalmente na 

norma britânica BSI (British Standards Institution) 5750, com o objetivo basicamente de 

padronizar e melhorar continuamente a qualidade dos produtos e serviços oferecidos por 

empresas do mundo inteiro e sendo, no Brasil, representada pela ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 
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Implica dizer que a ISO 9000 se trata de uma ferramenta necessária para nortear 

os princípios de qualidade de uma empresa tendo como foco o cliente, a abordagem 

sistêmica de modo a melhorar a eficiência e eficácia de todas as atividades que fazem 

parte da rotina do trabalho organizacional (LESSA; FARIA; SUZUKI, 2013). 

Componente da família de Normas ISO 9000, a ISO 9001 tem como objetivo 

tratar dos requisitos para Sistema da Gestão da Qualidade e serve como uma base de 

auxílio para empresas que buscam implantar um SGQ. 

Conforme Paladini (2012), a ISO 9001:2008 pode ser encarada como um modelo 

para construção de um Sistema de Gestão da Qualidade. Este modelo tem como finalidade 

principal a garantia da qualidade externa e interna.  

A garantia externa está diretamente associada ao cliente, no sentido de que há 

um sistema de qualidade implantado que possui condições de fornecer produtos e serviços 

conforme as expectativas dos clientes com qualidade e nos prazos acordados.  

Já a garantia interna tem como objetivo a implantação de meios que permitam 

descrever a organização, localizar e limitar os desfuncionamentos através da formalização 

dos processos internos e tem como os maiores beneficiários a direção e os colaboradores 

da empresa. 

Segundo Carpinetti e cols. (2010), a última revisão da norma ISO 9001, editada 

no ano de 2008, baseia-se profundamente em princípios firmados pela gestão da qualidade 

total.  

Tais princípios são fundamentais para a implantação dos requisitos de gestão da 

qualidade e são definidos pela NBR ISO 9000:2005 como: 

a) Foco no cliente: a satisfação do cliente é de grande importância para o 

sucesso e competitividade de um negócio, daí a necessidade de identificar e compreender 

os requisitos presentes e futuros dos clientes. 

b) Liderança: para que a cultura organizacional de valorização da qualidade 

seja incorporada por toda a organização, é fundamental que os líderes criem e mantenham 

um ambiente em que os colaboradores estejam completamente envolvidos com os novos 

princípios da qualidade. 

c) Envolvimento de pessoas: as pessoas são a essência de toda e qualquer 

organização. Manter pessoas motivadas e envolvidas com a organização possibilita que 

habilidades individuais se tornem benefício para toda organização. 

d) Abordagem de processo: para alcançar os objetivos organizacionais com 

mais eficiência, os recursos e as atividades devem ser geridos como processos. 
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e) Abordagem sistêmica para a gestão: é preciso entender a organização 

como um conjunto de atividades inter-relacionadas que interagem constantemente entre 

si. 

f) Melhoria contínua: a melhoria contínua deve ser um objetivo permanente 

da organização; 

g) Tomada de decisão baseada em fatos: para gestão da qualidade e da 

melhoria do desempenho organizacional, é fundamental que as decisões sejam tomadas 

com base em informações, análises e dados reais. 

h) Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma organização e 

seus fornecedores possuem uma relação de interdependência, é importante trabalhar de 

forma que tal relação seja mutuamente benéfica. 

Os princípios listados acima devem ser praticados de forma contínua e é 

necessário que toda a organização tenha uma visão clara sobre a importância da qualidade 

e consequentemente, dos seus princípios para o melhor desempenho da organização. 

Com base nestes princípios, a norma ISO 9001 estabelece um conjunto de cinco 

requisitos básicos, que constituem o processo de gestão da qualidade inter-relacionados 

representado pela tabelo abaixo (CARPINETTI e cols, 2010), composto pelo sistema de 

gestão da qualidade, a responsabilidade da direção, a gestão de recursos, a realização do 

produto/serviço e por fim,  a medição, análise e melhoria contínua. 

Tais requisitos constituem o modelo de um sistema de gestão da qualidade 

baseado em processo como demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Requisitos de uma gestão da qualidade ISO 9001:2008. 
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Fonte: NBR ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008). 

 

De acordo com Gonzalez (2006) o SGQ é um conjunto de normas que tem como 

finalidade conduzir as organizações a realizar de forma efetiva suas tarefas.  

Embora existam vários sistemas que visam o controle da qualidade a norma ISO 

9001 destaca-se devido a sua simplicidade e eficiência. 

Para que a organização seja certificada é necessário que seja definido o 

organismo certificador, estabelecer um cronograma de planejamento e realização de pré-

auditorias realizadas pelo organismo certificador e com base nos resultados definir ações 

corretivas em possíveis não conformidades. Por fim realiza-se a auditoria final de 

certificação. 

O conceito de inovação vem evoluindo ao longo das últimas décadas, logo, 

resumi-lo apenas ao desenvolvimento de um novo produto, se torna obsoleto.  

Hoje, compreende-se que inovar pode também estar associado a novos modelos 

de negócios, mercados e serviços, a novas formas de gestão, ao desenvolvimento de uma 

marca, à criação de plataformas tecnológicas, dentre outros aspectos. 

Para Van de Ven e cols (1999), a inovação nada mais é que um processo de 

desenvolvimento e implantação de uma novidade, incluindo novos processos ou o 

desenvolvimento de novas ideias como uma nova tecnologia, produto, processo 

organizacional ou novos arranjos. 

Já Damanpour (1991) conceitua a inovação conforme dois tipos específicos: 

técnica ou administrativa. Segundo o autor, inovações técnicas são aquelas que dizem 

respeito aos produtos ou serviços e aos processos e operações de produção, e afirma que 

as inovações que perecem a esse perfil fazem parte dos objetivos técnicos da organização.  

Sendo assim, uma inovação em um produto está ligada à introdução de novos 

produtos ou serviços que vão ao encontro das necessidades dos consumidores, já a 

inovação em processos é a introdução de novas operações ou serviços no processo 

produtivo, podendo estar ligada a novos materiais, equipamentos ou tarefas.  

As inovações administrativas, segundo o autor, são diretamente relacionadas 

com o gerenciamento organizacional, diz respeito às mudanças na estrutura 

organizacional ou às atividades administrativas e fazem parte dos objetivos 

administrativos da organização. 
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Knox (2002) salienta que existem quatro aspectos que sustentam uma 

organização inovadora, sendo eles: a cultura e o clima organizacional; capacidade e 

habilidade de gerenciamento; controle e estrutura organizacional; e novos produtos e 

desenvolvimento de processos.  

O autor ressalta principalmente as questões mercadológicas, mas afirma que a 

inovação contínua está baseada plenamente nas capacidades e atitudes das pessoas que 

trabalham na organização. 

Por conseguinte, temos que essas capacidades e atitudes dependem de uma 

cultura que encoraja o empreendedorismo individual e o trabalho em times. 

Através da gestão da inovação pode-se obter sucesso, para tal Stefanovitz (2011, 

p. 15) elenca os processos envolvidos: 

 

Busca de uma abordagem estratégica para inovação e para o desafio de sua 

gestão; desenvolvimento de mecanismos e estruturas de implementação 

efetivos; desenvolvimento de um contexto organizacional que suporte a 

inovação; construção e manutenção de interfaces externas efetivas. 

 

Conforme elucidação de Stefanovitz (2011), percebe-se que a gestão da inovação 

se relaciona tanto com os sucessos como com os insucessos das atividades da 

organização, dependendo, pois da habilidade e competência de quem a gerencia. 

Os ambientes criativos voltados à inovação devem oferecer conforto, boa 

iluminação e ventilação, além de ter pouco ou nenhum estimulo que desvie a atenção das 

pessoas.  

Devem fazer com que as pessoas se sintam desafiadas, deve permitir a liberdade 

de expressão sem críticas, deve dar suporte às ideias, estimular o bom humor, estimular 

confronte de ideias e debates e estimular o trabalho em equipe. 

O Seis Sigma pode ser definido como uma abordagem de gerenciamento que 

procura maximizar os lucros de forma sistemática, aplicando princípios científicos para 

reduzir gastos, eliminando defeitos nas ofertas de produtos e serviços (COSKUN, 2011). 

Considera-se a metodologia seis sigma uma estratégia empresarial altamente 

quantificada, tendo como foco a lucratividade e melhoria de resultados (DEFEO, 2006). 

A letra grega sigma também é um símbolo matemático que representa uma 

medida de variação. O termo seis sigma por sua vez define uma medição da qualidade. 

O desempenho dos processos de negócios representa o alcance dos resultados 

necessários em um determinado processo. A metodologia Seis Sigma (MSS) é usada 
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como o processo de garantia e melhoria da qualidade, uma vez que a sua implementação 

garante redução de custos, principalmente na indústria mecânica, automotiva e elétrica. 

O papel do Seis Sigma para pequenas e médias empresas foi justificado por 

Kaushik e cols., (2012) como método para alcançar uma vantagem competitiva 

sustentável para garantir a qualidade de serviços. 

O Seis Sigma originou-se na década de 1980 como uma estratégia corporativa 

contendo um conjunto de técnicas para melhoria dos processos de fabricação e eliminação 

de defeitos na empresa Motorola.  

O objetivo principal da estratégia foi minimizar a dispersão das características 

críticas para a qualidade dos produtos manufaturados e processos realizados Kaushik e 

cols., (2012). 

A aplicação do SSM trouxe mudanças dentro de um curto tempo, levando à 

redução de defeitos nos produtos que utilizam o mesmo trabalho, tecnologia e design, ao 

mesmo tempo em que consome menos custo. Graças à estratégia, a Motorola ganhou a 

posição de liderança na área. 

Deve a metodologia seis sigma ser aplicada de forma eficaz nas atividades das 

empresas, sendo responsável pela mudança de cultura nas organizações através de 

treinamento da alta administração, para garantir a eficácia em todas as etapas dos 

processos (DEFEO, 2006). 

O método seis Sigma é um projeto de gestão utilizado para melhorar produtos, 

serviços e redução contínua de defeitos em uma organização. É uma estratégia de 

negócios que se concentra na melhoria dos requisitos do cliente (LINDERMAN, et. al., 

2003). 

As especificidades do método Seis Sigma foram formuladas pela primeira vez 

por Bill Smith em Motorola em 1986, após o momento em que a Motorola estabeleceu 

um objetivo de ter produtos livres de defeitos. 

O Seis Sigma usa um método estruturado modelado após o PDCA de Deming 

(Plan-Do-Check-Act), que pode ser o DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar, 

Controle) método utilizado para a melhoria de um processo existente. 

 

Figura 4 - Esquema DMAIC. 
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Fonte: REZENDE JUNIOR, 2015. 

 

Além disso, seis a Sigma integra o desempenho do nível de negócios com 

medidas de processo e métricas do projeto em um processo de revisão sistemática para 

que os gerentes possam gerenciar a organização quantitativamente (LINDERMAN, et. 

al., 2003). 

O método de seis sigma inclui medidas de relatos de resultados financeiros, a 

partir da análise de dados adicional e mais ferramentas mais avançadas, concentrando-

se nas preocupações dos clientes e usando ferramentas de gerenciamento de projetos. 

Sabe-se que o Seis Sigma é adotado, geralmente por organizações que 

alcançaram certa maturidade em termos de qualidade e gestão da qualidade, a fim de 

melhorar suas apresentações.  

Os principais elementos para a eficácia da implementação de seis Sigma na 

fabricação e serviços em uma organização são:  

a) Compromisso de gestão e envolvimento. 

b) Compreensão do Seis Sigma, suas ferramentas e técnicas. 

c) Vinculação do Seis Sigma com a estratégia de negócios. 

d) Vinculação do Seis Sigma aos clientes. 

e) Seleção de projetos, análises e rastreamento. 

f) Infraestrutura organizacional. 

g) Mudança cultural. 

h) Habilidades de gerenciamento de projetos. 

i) Seis Sigma para fornecedores. 

j) Treinamento. 

k) Vinculação do Seis Sigma com os recursos humanos (LINDERMAN, et. 

al., 2003). 
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Deste modo, constata-se que o método Six Sigma é um conceito rigoroso de 

controle de qualidade. O seis Sigma requer uma abordagem disciplinada para medição 

e melhoria dos produtos e serviços das empresas. Devendo ser considerado o aspecto 

cultural para uma implementação bem-sucedida do seis Sigma (LINDERMAN, et. al., 

2003). Lean Seis Sigma é uma ferramenta para melhorar a entrega de serviços baseada 

em projetos. 

Como metodologias, Lean Seis Sigma tem evoluído com técnicas para sistemas 

de gerenciamento abrangentes, objetivando melhorar o atendimento ao cliente levando 

a organização ao sucesso (COSKUN, 2011). 

Nas palavras de Rezende Junior (2015, p.2): 

 

Lean Seis Sigma na verdade é a composição de duas metodologias com 

propósitos diferentes, mas que se complementam: Lean Manufacturing ou 

Manufatura Enxuta e Six Sigma ou Seis Sigma. Estas duas metodologias 

serão detalhadas no desenvolvimento deste estudo. A combinação da rapidez 

e produção enxuta “Lean” com a qualidade Six Sigma foi proposta por, 

Michael L.George no livro Lean Six Sigma. 

 

Deste modo, o Lean Seis Sigma pode ser um meio poderoso para melhorar a 

satisfação do cliente enquanto gerencia os custos. 

Lean Seis Sigma busca a satisfação do cliente, uma cultura de melhoria 

contínua através do envolvimento dos funcionários, exigindo alto grau de treinamento 

desde a gerência superior até o chão de fábrica. 

Para se trabalhar com um programa Lean Seis Sigma é preciso: 

• Estabelecer de forma objetiva como o programa será realizado na 

organização; 

• Deve-se ter um envolvimento no relacionamento de trabalho para aumentar a 

credibilidade; 

• Treinamento focado sobre habilidades básicas de Lean Seis Sigma; 

• Facilitadores especializados, em Lean Seis Sigma. 

Tanto o Lean como o Seis Sigma passaram a ser considerados técnicas de 

gestão (COSKUN, 2011). 

O Lean e o seis Sigma englobam muitas características comuns, tais como 

ênfase na satisfação do cliente, uma cultura de melhoria contínua, busca de causas raiz, 

e envolvimento abrangente dos funcionários.  
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4 ESTUDOS CORRELATOS 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns trabalhos de proximidade e importância 

para o desenvolvimento e conclusão deste estudo. Vale salientar que este trabalho não 

busca apenas apresentar os processos de criação de desenvolvimento de produtos na 

indústria da manufatura da confecção, mais correlacionar técnicas e ferramentas 

informatizadas como apoio a otimização do processo de desenvolvimento de produtos. 

Os estudos apresentados abaixo foram abordados as relevâncias e similaridades 

dos estudos correlatos, quanto aos seus processos de desenvolvimento de produtos. Não 

foram considerados somente o desenvolvimento de produtos na manufatura da 

confecção, mais também outras formas de desenvolvimento de produtos de segmentos 

diferentes porém que tiveram abordagens e processos de informatização similares ao 

estudo.  

 

Ano  1988 

Autor  SOARES, A. S. A automação e o terceiro 

mundo.  

Relevância 

O autor tem uma abordagem de preocupação com a transnacionalização da 

produção, advindo das tecnologias de informação, onde o autor retrata sua 

preocupação relatando por exemplo a automação dos processos produtivos pode 

mudar o cenário econômico mundial frente a novas perspectivas produtivas sem 

fronteiras. 

O autor relata como a aplicação integrada da tecnologia computadorizada na 

engenharia de produção pode tornar mais fácil a transformação do pensamento 

criativo em um produto final com custos reduzidos. 

Esta mesma abordagem foi tratada na pesquisa ampliando o pensamento de 

produção enxuta. Embora o trabalho tenha sido publicado na década de 80 em muito 

se assemelha a pesquisa desta dissertação pois da mesma forma apresentada no artigo 

a pesquisa busca propiciar engajamento da cadeia produtiva onde as partes conseguem 

em tempo real e de forma equilibrada a melhor taxa de utilização dos recursos e 

matérias primas. 

O autor aborda a melhoria da utilização do capital fixo e circulante onde a 

pesquisa traz essa mesma preocupação porém abordando de forma mais detalhada a 
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automatização com fins a melhorar o WIP – Working in Process (produtos em 

processos), e seus conceitos apresentados na fundamentação teórica. 

Para reforçar esta afirmação o autor aponta a fala do Sr. Paulo Guedes a 

época vice-presidente do IBEMEC – Instituto Brasileiro de mercados de capitais, hoje 

escolhido pelo presidente aleito como ministro da economia para exemplificar esse 

fenômeno chamado de retransferência das empresas de terceiro mundo, onde o mesmo 

acredita que o fato se deu pelo processo de automação industrial do primeiro mundo. 

O Autor em suas conclusões traz a automação em larga escala utilizada pelos 

países mais desenvolvidos como fator de desenvolvimento de sua indústria em cenário 

mundial. E aponta que esta automação acaba colocando os países de terceiro mundo 

em situação de vulnerabilidade onde aponta o estudo da OIT (organização 

internacional do trabalho) que os setores mais afetados são os Têxteis, calçados, 

eletrônica e vestuário que é fonte da pesquisa apresentada. 

 Pode-se fazer uma correlação entre o trabalho apresentado e a pesquisa pois ambos 

apresentam a busca na evolução do processo produtivo através da automação e da 

utilização de recursos computacionais onde o trabalho apresentado mais na linha da 

produção em massa e a pesquisa  na linha da melhoria do processo produtivo através 

da melhoria em seu processo de desenvolvimento. 

 

Ano  2004 

Autor  BRAND, M. A. et al. Avaliação do 

processo produtivo de uma indústria de 

manufatura de painéis por meio do 

balanço de material e do rendimento da 

matéria-prima 

Relevância 

O autor em seu estudo tem a preocupação com o melhor aproveitamento da 

matéria prima como fonte de redução de custos e desperdícios é fator determinante da 

cadeia produtiva.  

A pesquisa foi trabalhada também com cunho a otimizar a utilização de 

matéria prima a partir da melhoria e assertividade do processo criativo, também se 

valendo da utilização dos fluxos dos processos e um levantamento inicial com a 

equipe de produção no sentido de identificar os processos críticos da operação, 

encontrando assim uma nova modelagem proposta para um processo mais enxuto e 

assertivo. O trabalho do autor se valeu igualmente a pesquisa do mapeamento dos 
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fluxos AS IS e um TO BE, também levantado no caso do trabalho apresentado por 

meio de questionários estruturados.  

A avanço da pesquisa propõem a inclusão do processo denominado 

brainstorm (chuva de idéias) para então ser seguido da análise por cada membro do 

processo criativo. 

Utilizando o brainstorm podemos observar conforme demonstrado no 

capítulo materiais e métodos, uma redução no tempo de levantamentos necessários a 

produzir uma biblioteca padrão para a codificação do aplicativo que auxilia no 

processo de desenvolvimento de produtos. 

 

Ano  2018 

Autor  ANAZ, S. A. L. Processo criativo na 

indústria do audiovisual: do roteiro ao 

imaginário. 

Relevância 

O autor apresenta em seu estudo uma modelagem de desenvolvimento de 

produtos no campo da produção áudio visual. O processo de criação na indústria do 

audiovisual desenvolve-se por meio da articulação de vários agentes (roteiristas, 

diretores, produtores, executivos, elencos etc.), tecnologias e decisões corporativas. 

O autor apresenta a ligação entre arte e negócio. O trabalho apresentado mapeou os 

processos de criação na indústria do audiovisual visando encontrar um processo mais 

aderente ao público consumidor de seus produtos, esta mesma visão foi estrutura na 

pesquisa muito embora sejam de segmentos diferentes, aqui foi encontrada grande 

similaridade na natureza do processo de criação, pois na pesquisa apresentada os 

autores também demonstram como o processo criativo no segmento audiovisual tem 

enorme influência na entrega do produto final e os agentes criadores são relevantes 

neste processo assim como na manufatura da confecção onde as estilistas, modelistas 

e pilotistas a partir da sua tomada de decisão tem poder de influência sobre toda a 

cadeia do negócio e aderência ao consumidor final. 

A unicidade dos profissionais envolvidos é o ponto chave da correlação dos 

trabalhos, onde na artigo apresentado os profissionais envolvidos sejam eles, 

roteiristas, diretores, produtores, executivos, necessitam trabalhar em um processo 

continuado e integrado visando a qualidade final do produto a ser entregue, idêntica 

situação utilizamos na manufatura, onde os agentes de criação precisam da mesma 
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sinergia para o sucesso de suas criações, sendo que a pesquisa proposta se valeu 

diferentemente do artigo do processo computacional do banco de dados para obter as 

informações de coleções passadas como forma de melhorar o processo criativo das 

novas coleções. 

No artigo apresentado também teve convergência com a pesquisa na 

existência da variedade de versões desenvolvidas até se chegar ao produto final. O 

autor destaca o papel do roteirista que precisa fazer várias versões do roteiro proposto 

para então que os agentes seguintes possam realizar a aprovação em banca, o que 

ocorre de forma muito parecida na manufatura da confecção, onde a estilista cria 

geralmente 4x1, (quatro produtos criados para cada um aprovados pela banca 

aprovadora, dando assim um caráter de escolha em colegiado sobre os produtos que 

serão lançados pelo mercado. 

O autor se valeu da ferramenta de mapeamento de processos crucialmente 

utilizada como balizador da tomada de decisão da nova proposta de modelagem de 

processo assim como na pesquisa.  

Na pesquisa apresentada o avanço apresentado quanto ao artigo foi em 

apresentar estatisticamente como os novos processos criativos aumentaram a 

aderência do consumidor final.  

 

Ano  2017 

Autor  ARBIX, G. et al. O Brasil e a nova onda 

de manufatura avançada 

Relevância 

A idéia do autor está ligada a aderência dos processos na perspectiva da 

indústria do futuro onde a expansão acelerada de tecnologias disruptivas nos países 

avançados questiona os modelos de produção e serviços construídos pela indústria do 

século XX, gera mudanças no comportamento nos mercados consumidores e aponta 

para mudanças econômicas e sociais profundas. A digitalização, conectividade e 

automação acelerada desarticulam indústrias e alteram os padrões de competitividade. 

Para o Brasil, a diferença entre ser competitivo e permanecer no atraso depende da 

capacidade de aproveitar as oportunidades abertas pelo ciclo atual. 

O autor aponta uma queda da participação do segmento industrial no PIB e 

o desaparelhamento da indústria nacional em virtude da migração destas para 

mercados como o da China.  
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O trabalho relata a redução da indústria da transformação ocasionando perda 

de inovação e tecnologia. Aponta ainda que o modelo de outsoucing das grandes 

indústrias para outros mercados impossibilita a criação de empregos qualificados. A 

pesquisa aponta a revoada de indústrias qualificadas para mercados asiáticos inclusive 

de produtos mais sofisticados, levando com estes profissionais de alto calibre. “Em 

outras palavras, a perda de capacidade industrial das economias maduras estaria 

vinculada não somente à transferência de empresas para países emergentes, mas 

também ao trânsito de engenharia e de outras competências produtivas no interior dos 

próprios setores econômicos”. (Grabowski, 2017). 

O trabalho apresenta considerações da chamada indústria 4.0, onde 

transformações ainda desconhecidas pelo grande setor da manufatura, que larga atrás 

nesta corrida, onde a interação dos elementos humanos, máquinas, inteligências 

artificiais, novos softwares ainda estão por serem vencidas. 

A pesquisa apresentada a necessidade de acompanhar corretamente estas 

tendências de interdependências disruptivas procurando adicionar valor agregado aos 

produtos e serviços na indústria da manufatura.  

O trabalho apresenta pontos desbravadores que tem influência no projeto 

aqui apresentado, tais como: 

a) A participação das cadeias globais de valor, a indústria dinamiza e é 

dinamizada pelos sistemas de inovação, tanto por facilitar o fluxo de conhecimento e 

estimular a elevação de padrões de qualidade quanto por permitir o aprendizado; 

b) A globalização da produção e dos serviços pressionada pela alteração 

dos padrões de competição das economias nacionais e questiona estratégias 

institucionais, empurrando-as para ampliarem suas sinergias com outros agentes 

sociais, em busca da diversidade de conhecimento e da cooperação orientada para 

resultados; 

c) A internacionalização das universidades, por exemplo, deixou de ser 

apenas uma oportunidade e passou a ser uma necessidade para sua permanência e 

crescimento como centros de excelência e relevância social. Diferentemente do que 

ocorreu em outros ciclos tecnológicos, os sinais emitidos sugerem que a nova 

manufatura é fortemente poupadora de empregos, ainda que os estudos não sejam 

taxativamente conclusivos, dado que as novas tecnologias estão ainda em formação. 
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d) Embora apresente capacidade de geração de empregos declinante, a 

indústria ainda ocupa lugar especial na manutenção da capacidade de adaptação das 

economias e no metabolismo dos sistemas de inovação. 

O ponto estudado no artigo foi focado no movimento disruptivo de um novo 

processo criativo com energia voltada a redução de custos, desperdícios e nova 

percepção de valor do público consumidor, estudo apresentado na pesquisa do estudo 

de caso onde a indústria da manufatura  precisa para ser competitiva frente a estes 

novos mercados emergentes e industrializados e com forte competitividade de preços.  

 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 MATERIAIS 

 

Para o aperfeiçoamento do processo produtivo foi necessária a disponibilização 

e utilização de planilhas em Excel, software para gerenciamento das informações, 

servidores, banco de dados, materiais de apoio. O quadro 1 a seguir mostra os materiais 

e como cada um foi aplicado. 

 

Quadro 1 - Materiais   

Material Aplicação 

Servidor de aplicação Intel Xeon, 

Windows Server 2008 

Armazenamento do banco de dados do 

software de gerenciamento do processo 

de desenvolvimento. 

Aplicativo Modeler Software de gestão e controle sobre as 

etapas e os processos de 

desenvolvimento. 

Aplicativo Bizage Acompanhamento dos processos, 

mapeamento dos fluxos dos processos 

atuais e propostos. 
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5.2 MÉTODOS 

5.2.1 Do método proposto 

 

A metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto de aperfeiçoamento do 

processo de desenvolvimento visa um melhor fluxo das informações mais confiável, 

trabalhando de forma mais assertiva e enxuta. O fluxograma geral do processo 

demonstra os passos seguidos pelo pesquisador para a implantação de melhorias e 

aperfeiçoamento do processo de desenvolvimento de produtos na indústria da 

manufatura da confecção. 

Um fluxograma, é uma representação gráfica de um processo ou sistema que 

detalha o seqüenciamento das etapas necessárias para criar a saída. Um fluxograma 

típico usa um conjunto de símbolos básicos para representar várias funções e mostra a 

seqüência e a interconexão de funções com linhas e setas. Fluxogramas podem ser 

usados para documentar virtualmente qualquer tipo de sistema de negócios, desde o 

movimento de materiais, passando por maquinário em uma operação de manufatura, até 

o fluxo de informações do candidato, através do processo de contratação em um 

departamento de recursos humanos. 

Cada fluxograma está relacionado a um processo ou sistema específico. 

Começa com a entrada de dados ou materiais no sistema e rastreia todos os 

procedimentos necessários para converter a entrada em sua forma de saída final. Os 

símbolos de fluxograma especializados mostram os processos que ocorrem, as ações 

executadas em cada etapa e a relação entre várias etapas. Fluxogramas podem incluir 

diferentes níveis de detalhes, conforme necessário, desde uma visão geral de alto nível 

de um sistema inteiro até um diagrama detalhado de um processo de componente dentro 

de um sistema maior. Em qualquer caso, o fluxograma mostra a estrutura geral do 

processo ou sistema, rastreia o fluxo de informações e trabalha através dele e destaca os 

principais processamentos e pontos de decisão. 

Fluxogramas são uma ferramenta importante para a melhoria dos processos. Ao 

fornecer uma representação gráfica, eles ajudam as equipes de projeto a identificar os 

diferentes elementos de um processo e a entender as inter-relações entre as várias etapas. 

Fluxogramas também podem ser usados para coletar informações e dados sobre um 

processo como auxílio para a tomada de decisão ou avaliação de desempenho.  

Por exemplo, o proprietário de uma pequena agência de publicidade que espera 

reduzir o tempo envolvido na criação de um anúncio impresso pode usar um fluxograma 
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do processo para identificar e eliminar etapas desnecessárias. Embora os fluxogramas 

sejam ferramentas de projeto relativamente antigas, eles permanecem populares entre os 

programadores de computadores que trabalham com análise e design de sistemas. Nos 

últimos anos, muitos programas de software foram desenvolvidos para auxiliar os 

empresários na criação de fluxogramas. 

Este estudo usou o fluxograma para explicar o passo a passo e os principais 

ajustes para o desenvolvimento do estudo, conforme demonstrado na figura 5. 

 

Figura 5 - Fluxograma do projeto de melhoria e aperfeiçoamento do processo 

de desenvolvimento de produtos. 

 

 

5.3. REPASSE DOS PRINCÍPIOS DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este tópico traz evidências que enaltecem a construção da fundamentação 

teórica, mostrando para o leitor o quão importante é este tópico dentro da dissertação. 

 

5.3.1. Treinamento 

 

Para maior entendimento e engajamento das equipes de desenvolvimento de 

produtos, foi realizado no primeiro trimestre de 2017 um treinamento de nivelação dos 

temas: Lean Manufacturing, Visão Processo Enxuto e Melhoria Contínua. 

Brainstorm: Após os grupos de desenvolvimento de produtos estarem 

alinhados com as fundamentações que conduzirão as melhorias, foram realizados 3 

encontros no primeiro trimestre de 2017 para a realização de Brainstorm com os 

profissionais envolvidos nos processos de criação e desenvolvimento de produtos, com 
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objetivo de identificar de forma clara e objetiva os fatores críticos da melhoria de 

processos desejada, visando atender os objetivos propostos dentro de um processo 

enxuto e com pensamento de melhoria contínua.   

Fatores Críticos: Fruto da atividade Brainstorm obtiveram-se os seguintes 

fatores críticos:  

● necessidade de estudar os processos existentes e propor novos processos 

que atendessem aos objetivos traçados; 

● excesso de impressão de documentos; 

● alto volume de registros físicos a serem preenchidos e repassados por 

vários setores ocasionando um possível extravio de documentos; 

● dificuldade no desenvolvimento dos produtos para futura aprovação; 

● retrabalhos envolvendo outros setores; 

● uso excessivo de Excel trazendo baixa confiabilidade nas informações; 

● baixa integração das informações na troca entre os setores; 

● identificação tardia da falta de um produto na coleção; 

● identificação tardia do custo do produto; 

● possibilidade de criação de um produto similar a outro reprovado 

anteriormente; 

● falta de controle de produtividade por desenvolvedor; 

● perda de tempo com croquis desenhados manualmente; 

● dificuldade na alteração de croquis já desenhados; 

● dificuldade no acompanhamento do cronograma geral de 

desenvolvimento. 

Questionário Estruturado: foi realizado um questionário estruturado com o 

objetivo de clarificar o entendimento das possíveis melhorias dos processos atuais. O 

questionário foi aplicado com os coordenadores dos setores de Criação, Modelagem, 

Pilotagem e Engenharia sendo estas as etapas dos processos afetadas pelo projeto. 

 

Quadro 2 – Questionário estruturado para detalhamento das melhorias do processo de 

criação. 

Criação 

Pergunta Objetivo 
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No seu entendimento como o projeto de 

aperfeiçoamento pode ajudar em suas 

tarefas diárias? 

 

Alinhamento de expectativas quanto ao 

projeto e pontuação de possíveis aspectos 

característicos do setor que não foi 

pontuado no Brainstorm. 

Acredita ser possível um ganho de 

produtividade a partir da informatização do 

processo? Por que? 

Entendimento do nível de aderência do setor 

quanto à novas tecnologias e seus possíveis 

ganhos. 

Existe um cronograma de entregas do setor? 

Acredita na informatização do mesmo? 

Aderência quanto à um cronograma de 

entregas para a coleção onde possa ser 

visível a todos os resultados e entregas. 

Acredita ser possível uma redução no 

número de modelos criados para aprovação 

a partir da implantação do projeto? 

Entendimento quanto a aderência a sugestão 

se criar menos modelos a partir de uma 

inteligência formada no bando de dados. 

 

Modelagem 

Pergunta Objetivo 

No seu entendimento como o projeto de 

aperfeiçoamento pode ajudar em suas 

tarefas diárias? 

 

Alinhamento de expectativas quanto ao 

projeto e pontuação de possíveis aspectos 

característicos do setor que não foi 

pontuado no Brainstorm. 

Acredita ser possível um ganho de 

produtividade a partir da informatização do 

processo? Por que? 

Entendimento do nível de aderência do setor 

quanto à novas tecnologias e seus possíveis 

ganhos. 
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Existe um cronograma de entregas do setor? 

Acredita na informatização do mesmo? 

Aderência quanto à um cronograma de 

entregas para a coleção onde possa ser 

visível a todos os resultados e entregas. 

Como vê a possibilidade da centralização 

das informações de desenvolvimento de um 

modelo? 

Aderência quanto a redução no número de 

documento preenchidos centralizando todas 

as informações em uma única plataforma. 

É possível uma melhor distribuição das 

linhas de produtos a partir da redução dos 

números de modelos? 

Possibilidade de os modelistas atuarem em 

mais de uma linha de produto, a partir de um 

ganho de produtividade e da redução do 

número de modelos gerados para a 

aprovação. 

 

Pilotagem 

Pergunta Objetivo 

No seu entendimento como o projeto de 

aperfeiçoamento pode ajudar em suas 

tarefas diárias? 

 

Alinhamento de expectativas quanto ao 

projeto e pontuação de possíveis aspectos 

característicos do setor que não foi 

pontuado no Brainstorm. 

Acredita ser possível um ganho de 

produtividade a partir da informatização do 

processo? Por que? 

Entendimento do nível de aderência do setor 

quanto à novas tecnologias e seus possíveis 

ganhos. 

Existe um cronograma de entregas do setor? 

Acredita na informatização do mesmo? 

Aderência quanto à um cronograma de 

entregas para a coleção onde possa ser 

visível a todos os resultados e entregas. 



65 

 

É possível um melhor aproveitamento das 

costureiras pilotistas?  

Entendimento quanto a aderência em 

possíveis mudanças quanto ao tipo de 

produto a ser costurado, havendo a 

diminuição obrigará a costureira ser 

polivalente costurando peças de todos as 

linhas de produto. 

Quanto a geração de informação, acredita 

ser possível e viável receber dos processos 

antecedentes as informações que hoje são 

geradas pelo setor de Pilotagem? 

O setor passaria a ser mais executor, 

recebendo já pronta fichas preparadas pelos 

setores antecedentes. 

 

Engenharia 

Pergunta Objetivo 

No seu entendimento como o projeto de 

aperfeiçoamento pode ajudar em suas 

tarefas diárias? 

 

Alinhamento de expectativas quanto ao 

projeto e pontuação de possíveis aspectos 

característicos do setor que não foi 

pontuado no Brainstorm. 

Acredita ser possível um ganho de 

produtividade a partir da informatização do 

processo? Por que? 

Entendimento do nível de aderência do setor 

quanto à novas tecnologias e seus possíveis 

ganhos. 

Existe um cronograma de entregas do setor? 

Acredita na informatização do mesmo? 

Aderência quanto à um cronograma de 

entregas para a coleção onde possa ser 

visível a todos os resultados e entregas. 

Com a informatização do processo, acredita 

ser possível já gerar algumas informações 

Aderência quanto a realização de analises 

via sistema, não tendo a necessidade de 
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de viabilidade do produto mesmo sem que a 

peça já tenha chegado ao setor? 

esperar que o produto passe por todas as 

etapas para realização da análise.  

Sobre o custo, acredita ser possível a partir 

do projeto de aperfeiçoamento a inserção de 

modelos de comparação já no início do 

desenvolvimento? 

Objetivo de se criar uma relação entre 

modelos criados em coleções anteriores 

para comparação com que está sendo criado 

para a coleção vigente. 

 

5.3.2 Resultados do questionário estruturado 

 

1. Todos os coordenadores entendem a necessidade de um aperfeiçoamento do 

processo de desenvolvimento atual para um mais enxuto; 

2. Necessidade de uma forma informatizada de controle do cronograma geral de 

desenvolvimento e da produtividade individual da equipe; 

3. Diante dos vários fluxos de troca entre os setores envolvidos no processo criativo 

a informatização dos registros de qualidade reduziria o tempo empregado nas 

inserções de dados; 

4. Possibilidade de ganho de assertividade das informações dos artigos e 

referências se os mesmos estivessem armazenados em um banco de dados, 

possibilitando consultas futuras; 

5. A partir da utilização de um banco de dados de assertividade das peças 

produzidas por mix de produtos, seria possível reduzir o número de testes de 

peças criadas, reduzindo a quantidade desenvolvida; 

6. Possibilidade de se entender a viabilidade de um produto ainda nos momentos 

mais embrionários do processo; 

7. Possibilidade de criar produtos com um grau de performance e aceitação do 

consumidor final acima números resultantes do processo atual. 

 

5.3.3. Entrevistas individuais com executores 

 

Foram realizadas entrevistas individuais com os executores dos processos de 

desenvolvimento para aumentar o entendimento das etapas de desenvolvimento, 
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buscando identificar expectativas e dificuldades do dia a dia das pessoas que executam 

os processos.  

Nesta etapa foram entrevistadas 20 pessoas envolvidas no processo de 

desenvolvimento de produtos, sendo 6 colaboradores do setor da criação, 6 

colaboradores da modelagem, 5 colaboradores da pilotagem e 3 da engenharia. As 

perguntas realizadas foram as mesmas aplicadas aos coordenadores, para um confronto 

quanto as expectativas da equipe coordenação e da equipe operacional.  

 

5.3.4. Resultado das entrevistas com executores 

 

Tabuladas as entrevistas com toda a equipe de execução do processo de 

desenvolvimento de produtos, extraíram-se os seguintes resultados: 

 

1. Necessidade de aprofundar análise dos processos os processos de desenho de 

peças são realizados de forma diferente entre as estilistas envolvidas, ora por 

aplicativo computacional Corel Draw ora através de desenhos manuais, pois nem 

todas as estilistas possuem conhecimento no referido aplicativo; 

2. A aplicação deveria ser construída por módulos, uma vez que o próprio processo 

criativo é realizado desta forma; 

3. Necessidade de desenvolvido um sistema de banco de dados para consultas de 

coleções passadas, reduziria o retrabalho quanto a assertividade das criações de 

produtos; 

4. Possibilidade de consulta através de um sistema de banco de dados dos artigos 

utilizados em coleções passadas e quais os impactos nos custos pela maior ou 

menor utilização destes componentes das peças. 

5. Mensuração durante o processo criativo das quantidades de matéria prima 

empregadas nas peças para ajustes e escolha das melhores opções de redução de 

custo antes da peça avançar para área seguinte. 

  

5.4 MAPEAMENTO 

  

A partir dos resultados do Questionário Estruturado e das Entrevistas 

Individualizadas, pode-se realizar um mapeamento completo do processo de 

desenvolvimento de produtos, utilizando a metodologia BPM – Business Process 
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Management. A primeira ação desta etapa foi o desenho do processo antes do projeto de 

aperfeiçoamento (AS IS). Na figura pode-se observar todo o caminho do processo atual 

de construção da coleção, seguido dos principais fatores críticos encontrados neste 

mapeamento. 



69 

 

Figura 6 - Fluxograma As Is do processo de desenvolvimento de nova coleção. 

5.4.1. Os fatores críticos encontrados no processo de mapeamento. 
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a) Impressão de documentos em excesso: Identificou-se durante todo processo de 

elaboração de coleção a impressão de muitos registros a serem preenchidos em 

momentos diferentes por setores diferentes, para elaboração de 1 peça são 

necessários o preenchimento de 10 Registros de Qualidade (RQ) que é a forma 

de armazenamento ou repasse da informação produzida, com um total de 

aproximadamente 3.000 impressões durante coleção, sendo eles:  

 

● Registro de Qualidade 18 Croqui: Formalização do desenho da peça, 

descrição de artigo, mix, MP (matéria prima), responsáveis pelo estilo, modelo, piloto e 

observações da peça caso tenha. 

● Registro de Qualidade 114: planilha de consumo, utilizada para 

descrição do consumo de tecido da peça. 

● Registro de Qualidade 40: ficha técnica constando informações de cor, 

referência e croqui definitivo.  

● Registro de Qualidade 32: ficha de prova constando informações 

referentes ao modelo que foi aprovado, como grade, tamanhos, cor e variantes.  

● Registro de Qualidade 33: Ficha técnica de consumo de custo, 

informações referentes a todos os itens e custos referente a peça em questão, incluindo 

MP e insumos.  

● Registro de Qualidade 28: Ficha técnica de matéria prima constando as 

informações técnicas das mesmas.  

● Registro de Qualidade 126: ficha de identificação, ponto de partida para 

a criação, com informações de matéria prima, tipo de máquina, aviamentos utilizados, 

aplicações e um croqui manual (boneco).  

● Registro de Qualidade 96 e 115: descrição de tipos e quantidade de 

aviamentos, incluindo tabela de medidas.  

● Registro de Qualidade 113: tipos de linhas a serem utilizadas com suas 

variantes de cor.  

● Registro de Qualidade 87: referência da peça, tipo de linha, quantidade 

de aviamento, tabela de medidas, entretanto RQ utilizado apenas para a linha masculina. 

 

b) Alto volume de registros preenchidos e transferência entre setores:  

 



71 

 

● Aproximadamente 7 registros são transferidos do setor de estilo para o 

setor de modelagem/pilotista.  

● Do setor de modelagem/pilotista, são transferidos aproximadamente 9 

Registros de Qualidade 

● Com todos os registros em mãos a engenharia preenche o RQ 33, 

correspondente a ficha técnica final da peça produzida, que será a ficha que passará a 

acompanhar a referência desenvolvida até a última ordem de produção ser finalizada.  

 

c) Dificuldade de desenvolvimento dos produtos para futura aprovação:  

 

● Devido a identificação tardia do custo e de peças faltantes na coleção, 

muitas peças ficam inviáveis para fabricação ou até mesmo na aprovação são 

substituídas por peças de maior volume de vendas. 

 

d) Retrabalhos envolvendo outros setores:  

 

● O cadastro de matéria prima para a coleção é feito de forma parcial, em 

momentos diferentes cadastra-se aviamentos e tecidos gerando retrabalho para o setor 

de compras pois o mesmo tem que gerar várias vezes a explosão de Matéria Prima. 

 

e) Uso excessivo de Excel:  

 

● Todos os RQ’s estão em formato de Excel.  

● As solicitações de compras são realizadas em Excel, juntamente com a 

elaboração de custo da peça.  

 

f) Baixa integração das informações: 

 

● Devido ao excessivo número de RQ’s, manuais e em excel, torna-se 

dificultosa a integração de todas as informações necessárias para a produção de um 

produto.  

 

g) Identificação tardia da falta de um produto na coleção:  
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● Devido à ausência da informação histórica dos produtos de coleções 

anteriores, incluindo o volume de venda de cada um, ocorre a sua percepção somente ao 

término de todo o processo de desenvolvimento de coleção, ou seja, após aprovação 

final, acarretando retrabalho, possível atraso de cronograma e cancelamento de uma 

peça já aprovada.  

 

h) Identificação tardia do custo do produto:  

 

● Pela baixa integração das informações e dificuldade de comunicação 

entre os setores, o custo da peça só é calculado quando todo o processo finalizava na 

engenharia, podendo ocorrer a aprovação de um modelo, sem sua análise de custo, 

ocasionando um produto inviável. 

  

i) Possibilidade de criação de um produto similar a outro reprovado anteriormente:  

 

● Devido à baixa integração de informações existe grande possibilidade de 

pilotarmos um produto, já existente em coleção ou que seu conceito tenha sido 

reprovado anteriormente 

 

j) Falta de controle de produtividade: 

 

● Devido à falta de controle sobre os processos dificulta-se o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos colaboradores das áreas 

envolvidas.  

 

k) Perda de tempo com croquis desenhados manualmente: 

 

● Com o preenchimento do RQ 126, existindo o desenho manual da peça, 

é necessário o auxílio de uma assistente de estilo, para realizar a transferência das 

informações do papel para o Corel Draw. 

 

l) Dificuldade na alteração de croquis já desenhados: 

 



73 

 

● Qualquer alteração sugerida após desenho no RQ 126, existe um grande 

retrabalho, pois, é necessário refazer o desenho manual e transferí-lo para o Corel Draw.  

 

m) Dificuldade no acompanhamento do cronograma:  

 

● Devido à falta de controle da produtividade dos colaboradores do setor e 

a ausência de dados para o acompanhamento do cronograma, torna-se difícil o 

atendimento do cronograma estabelecido.  

 

5.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO POR MÓDULOS 

5.5.1 Contexto 

 

Nesta etapa do método aplicado, tendo em mãos detalhadas todas as 

dificuldades e falhas encontradas durante o processo de mapeamento AS IS, encontram-

se registrados os elementos necessários ao início da implantação de um software de 

banco de dados que consiga, integrar todas as informações, reduzindo o uso excessivo 

de Excel bem como a utilização de desenho diretamente em Corel Draw com total 

integração com o software de banco de dados a ser implantado, para que seja possível 

verificar a viabilidade de fabricação de uma peça, tal como o uso de materiais 

semelhantes em coleções anteriores ou até mesmo o uso de matérias primas que 

sobraram de coleção passada. 

A integração via software possibilitará um controle de produtividade, gerando 

um melhor acompanhamento do cronograma, auxiliando melhor a eficiência e eficácia 

dos setores envolvidos, possibilitando um repasse de informações entre estilo e 

indústria, criando um banco de dados, com problemas encontrados na fabricação, para 

um melhor desenvolvimento de novos produtos.  

O software deverá realizar o armazenamento de todos os registros de peças 

desenvolvidas, gerando um histórico de consultas, melhorando a assertividade dos 

futuros desenvolvimentos, fazendo com peças que representam alto volume de 

faturamento para as coleções estejam priorizadas no processo criativo. 

 

5.5.2 Da implantação por módulos 
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Para uma melhor aderência do projeto por parte da equipe optou-se pela 

aplicação do mesmo em fases, ou módulos, que permitisse que a metodologia fosse 

sendo aplicada por setor e por fluxo de processo, integrando os novos processos criados 

ao registro das informações no software de banco de dados que passam a ser imputados. 

Os fluxos ou módulos estruturados para aplicação no banco de dados ficaram 

dispostos conforme ordem cronológica abaixo: 

1. Módulo de cadastros, sendo eles as matérias primas envolvidas, os artigos, 

os aviamentos e demais que compõem as peças; 

2. Módulos setoriais ou fluxos 

a) Estilo; 

b) Aplicações as matérias primas; 

c) Modelagem; 

d) Pilotagem; 

e) Engenharia de Produto. 

 

5.6 HOMOLOGAÇÃO 

 

Nesta etapa do método foram homologadas as informações registras no banco 

de dados e as formas de processamento e evidenciação das informações processadas 

pelo aplicativo. 

Após a implantação do módulo cadastro, foram sequenciadas a imputação dos 

registros pela ordem de criação apresentada no capítulo anterior, e a cada fluxo 

informatizado realizado conferências de todos os registros imputados e se suas 

compilações e geração de informações estavam consistentes, somente após estas 

checagens e validações iam sendo homologados os novos processos informatizados no 

sistema de banco de dados, e fluxo por fluxo esta atividade se seguiu até finalizar no 

produto final do desenvolvimento que é a ficha técnica desenvolvida pela engenharia de 

produto. 

 

5.6.1 Liberação para uso de todos usuários 

 

Diante dos novos processos mais enxutos e informatizados iniciou-se a 

liberação dos módulos do sistema computacional de banco de dados para utilização dos 
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usuários iniciando o processo pela coleção 2017. Esta liberação foi realizada pela 

empresa fornecedora do aplicativo com a certificação de treinamento realizado e usuário 

apto para iniciar novo processo informatizado. 

 

5.6.2 Melhorias registradas no Mapeamento TOBE 

 

Como resultado da implantação do software de banco de dados, obtiveram-se 

novos processos e estes realizados dentro do novo aplicativo. 

No estudo de caso apresentado observou-se a substituição dos RQ’s, gerando 

informação informatizada, que propiciou ganho de confiabilidade na integração dos 

processos entre os setores envolvidos.  

Os usuários receberam os novos desenhos dos processos enxutos e fluxos 

dentro do software de aplicação.  

 

5.6.3 Das melhorias realizadas com a utilização do software de banco de dados 

 

Foram apontadas melhorias em todos fluxos existentes no processo de 

desenvolvimento de produtos, sendo este capítulo uma demonstração desta evolução. 

A primeira melhoria realizada foi a automatização do processo de cadastro e 

filtro de coleções, com descrição de mix de coleção, artigos e os valores sugeridos para 

cada um, gerando um ganho de produtividade uma vez que as informações estão 

centralizadas, sistematizadas e padronizadas.  
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Figura 7 - Tela para criação de uma nova coleção 

  

No primeiro módulo implantado consolidou-se o cadastro de Matéria Prima, 

possibilitando facilidade em futura pesquisa, inclusão de MP na ficha técnica, 

elaboração do custo do produto, histórico de uso de MP por coleção.  

Figura 8 - Tela para cadastro de MP 

 

Durante o processo de levantamento das falhas e dificuldades, um dos pontos 

de maior atenção, foi a falta de um controle sobre a execução das atividades diárias e 
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ocorrência de furos de cronograma, sendo assim na implantação do software foram 

desenvolvidos duas funcionalidades referentes a este processo. 

A primeira é o cronograma geral e a outra a funcionalidade de 

acompanhamento do mesmo por processo, usuário e calendário de efetivação. Este gera 

controle sobre as atividades dos colaboradores da área, ganho de produtividade 

individual e o cumprimento do cronograma estabelecido. Utilizando como base a 

metodologia de 5W2H, incluímos alguns acompanhamentos, como: “Semana de 

trabalho eficaz”, onde foram implantadas as funcionalidades no aplicativo de 

performance individual, apurando e evidenciando: 

a) Quantidades produzidas pelos times; 

b) Quantidades e qualidade produzidas individualmente; 

c) Acompanhamento dos tempo de resposta criativos; 

d) Distribuição das criações por mix e equilíbrio nas distribuições; 

e) Responsáveis por equipes e percentual de eficiência das criações de seus 

times. 

 

Figura 9 - Tela Acompanhamento de cronograma por colaborador  
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O cronograma separado por exercício, responsável, objetivo, data de início e % 

de andamento até o término, também consta a figura da tela principal de 

acompanhamento dos cronogramas.  

 

Figura 10 - Tela Acompanhamento de cronograma 

 

Para auxílio no cadastro da ficha técnica do artigo da coleção foi elaborado uma 

primeira tela onde são feitas as principais amarrações de informações, gerando um banco 

de dados que posteriormente pode ser trabalho via relatórios e acompanhamentos 

sistêmicos. As informações inseridas nesta tela, são multi-setoriais, ou seja, é construída 

constantemente e simultaneamente por todos os setores envolvidos.  

A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro 

de Qualidade 18 e 40 que consta no item “a” dos fatores críticos levantados no 

mapeamento AS IS. 
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Figura 11 - Tela Ficha Técnica  

 

 

Entendendo a importância das informações contidas nos Registros de Qualidade, 

mas pensando na desburocratização, informatização, integração das informações e 

setores, criando uma base histórica, sem perder a rastreabilidade das informações 

inseridas em sistema. Para isto o software foi desenvolvido para que tenha total 

entendimento de dados exportados dos softwares externos, utilizados para o desenho, 

extinguindo assim o desenho manual. Foram geradas no software abas para que as 

informações possam ser inseridas e consultadas, eliminando a necessidade do 

preenchimento e a movimentação manual de documentos, toda a informação está a todo 

momento disponível para os usuários envolvidos. Visando a eficiência e ganho de tempo 

todas as abas de preenchimento obrigatório estão dispostas lado a lado, onde um simples 

clique é possível imputar ou consultar dados. 

O preenchimento das abas de forma simultânea e totalmente analítica, faz com 

que o produto tome forma aos poucos, sem a necessidade de consolidar “RQ’s” que 

possam estar divididos, em vários setores, duplicados ou até mesmo faltando 

informações.  

Nestas abas conta-se com a importação do croqui do “boneco” (peça matriz de 

determinada referência), com as informações mais sintetizadas e organizadas, 

especificando cores, tamanhos, descrição, tecido a ser utilizado e observações caso tenha, 
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já pensando na viabilidade da confecção da peça, os inputs da modelagem como 

consumos, uso de linhas, medidas, comentários e aviamentos utilizados, impactam 

automaticamente na aba de custo geral, sem a necessidade de que o setor de engenharia 

tenha que agrupar todos os documentos (RQ’s) para a elaboração da ficha de custo, 

ficando como responsabilidade da engenharia a validação das informações ali 

apresentadas, desta forma ocorre a prévia análise de viabilidade do produto, reservando 

para a “prova” somente as peças com a possibilidade de aprovação financeira, ficando 

para reprova somente quesitos de estilos e tendências.  

A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro 

de Qualidade 18 que consta no item “a” dos fatores críticos levantados no mapeamento 

AS IS. 

Figura 12 - Tela Croqui 

 

A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro 

de Qualidade 114, 40, 33, 28, 96, e 115 que consta no item “a” dos fatores críticos 

levantados no mapeamento AS IS. 
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Figura 13 - Tela Matéria Prima 

 

 

A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro 

de Qualidade 33 que consta no item “a” dos fatores críticos levantados no mapeamento 

AS IS. 

Figura 14 - Tela Custos diversos 

 

A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro 

de Qualidade 33 que consta no item A dos fatores críticos levantados no mapeamento 

AS IS. 
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Figura 15 - Tela de custos geral 

 

A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro de 

Qualidade 33 que consta no item A dos fatores críticos levantados no mapeamento AS IS. 

 

Figura 16 - Tela cadastro serviços terceiros  

 

Figura 17 - Tela de anotações para ERP 
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Figura 18 - Tela de comentários da modelagem 

 

Figura 19 - Tela de ocorrências 
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A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro de 

Qualidade 115 que consta no item A dos fatores críticos levantados no mapeamento AS 

IS. 

 

Figura 20 - Tela de ficha de medidas 

 

 

A figura a seguir retrata tela do sistema que vem em substituição ao Registro de 

Qualidade 113 que consta no item A dos fatores críticos levantados no mapeamento AS IS. 

 

Figura 21 - Tela de ficha de linhas 

 

 

Após a implantação do software e resolução dos fatores críticos do processo, foi 

elaborado um questionário para que os usuários realizassem um feedback em relação as 

melhorias obtidas com o uso do novo sistema. 

Abaixo novo fluxograma do processo TO BE, após a implantação do software.  
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Figura 22 - Fluxograma To Be do processo de criação de nova coleção. 
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6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

Elaborado questionário estruturado com objetivo de mensurar os ganhos 

qualitativos apresentados pela solução proposta. Responderam às perguntas 22 

colaboradores, atuantes nas áreas de modelagem, criação e engenharia. 

 

6.1 QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO DOS RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

a) Em sua análise qual o percentual de melhoria na produtividade do setor ou 

em suas rotinas após a implantação do sistema?  

 

b) Qual foi a melhoria na assertividade da coleção?  

 

c) Com relação ao custo do produto, qual foi o ganho na agilidade da 

informação e ganho comparativo de custos?  

 

d) Quais foram os ganhos obtidos com a implantação do sistema de banco de 

dados? Antes x depois.  

 

Como resposta da questão A, teve-se a seguinte conclusão: 

●  A elaboração do processo em si, obteve um ganho de produtividade média 

de 54%, muito focado na otimização de processos e valorização do tempo dos 

colaboradores, acarretando em maior responsabilidade para cada envolvido. O percentual 

foi medido pela redução de tempo utilizado entre a coleção de verão de 2017 para a 

coleção de verão de 2018, isso para produzir um mix por coleção de 350 referências com 

4 peças criadas para uma aprovada em 4 variantes, o que representa cerca de 5.600 SKUs, 

que é a expressão em inglês – Stock Keeping Unit, amplamente utilizada no meio da moda 

e do varejo em geral para determinar a unidade de manutenção de estoque. Cada SKU diz 

respeito a um produto que tem cor, tamanho e outras características bem definidas.  
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Figura 23  - Tabulação dos resultados do questionário estruturado, questão a. 

 

 

Referente a questão B, obteve-se o seguinte entendimento:  

●  Com o alto volume de informação imputada, houve uma melhora na 

agilidade de análise, podendo assim, antecipar as possíveis falhas, focando na 

assertividade da coleção, com ganho de aproximadamente 30%. Este número representa 

a quantidade de referências que deixaram de ser reprovadas na aprovação da banca e que 

tinham sido reprovadas na coleção anterior pelo motivo de inadequação. 

Figura 24  - Tabulação dos resultados do questionário estruturado, questão b. 
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Com relação a questão C, teve-se o resultado:  

●  Proporciona melhor análise sobre a similaridade dos produtos, podendo 

verificar produtos com alto potencial de vendas que não foram incluídos na nova coleção. 

Ocasionando uma redução de 20% nas alterações pós “aprovação”. 

 

Figura 25  - Tabulação dos resultados do questionário estruturado, questão c. 

 

  

Se tratando da questão D, a equipe teve seguinte percepção:  

● Grande melhora nos processos manuais;  

● Agilidade proporcionada pela utilização do sistema; 

● Clareza das informações;  

● Possibilidade de visualização de todas as coleções; 

● Grande economia de impressões, sendo que das mais de 3.000 mil 

impressões realizadas por coleção, este número foi reduzido a pouco mais de 250 

impressões; 

● Ganho de assertividade nas “aprovações”.  
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CONCLUSÃO  

 

Este estudo propôs e apresentou o desenvolvimento de um processo de 

melhoria do desenvolvimento de produtos na indústria da confecção. A partir de um 

processo estruturado de entender os processos atuais, utilizando as metodologias de 

processo enxuto e melhoria contínua com a implementação de um sistema de banco de 

dados foi possível além de estabelecer processos mais curtos e assertivos, garantir a 

qualidade das informações necessárias ao cumprimento desta tarefa. 

Com o objetivo de atender aos objetivos propostos na pesquisa, foram 

estudadas as teorias do processo Lean Manufacturing, de melhoria contínua e outros que 

complementaram a pesquisa proposta, com destaque ao método de análise e modelagem 

de processo de negócio o BPM  Business Process Modeling como fomra de estruturar 

os desenhos dos processos antes e depois das mudanças propostas no projeto. 

O objetivo geral se propôs a processo de O presente capítulo está dividido em 

três tópicos onde serão delineadas as notas conclusivas quanto aos objetivos de pesquisa; 

quanto às limitações da pesquisa e quanto às contribuições e sugestões para trabalhos 

futuros correspondente ao arcabouço teórico discutido neste projeto. 

Verificou-se neste estudo como principal limitação a falta de informações 

anteriores ao ano de 2016 o que possibilitaria uma análise quantitativa dos produtos 

quanto a sua assertividade, tornando este trabalho com maior relevância no aspecto 

qualitativo, onde a pesquisa ficou delimitada a esta análise e dentro do segmento de 

manufatura da confecção. 

 A pesquisa teve como objetivo geral descrever passo a passo o processo de 

desenvolvimento de produtos na manufatura da confecção e quais as fases de melhoria 

e informatização via um sistema de banco de dados seriam possíveis e propiciassem aos 

envolvidos no processo de desenvolvimento de produto uma rápida tomada de decisão 

no momento da criação, fazendo ajustes necessários a tornar sua atividade ágil e 

assertiva, baseada em informações de sucesso de coleções passadas.  

 Pode-se observar que o objetivo geral foi atendido através da utilização do 

desenho AS IS e TOBE que demonstram que a atividade de desenvolvimento de 

produtos da empresa do estudo de caso sofreu uma redução significativa tanto da 

quantidade de processos existentes como no tempo de realização dos fluxos por área, 

como retratado no capítulo avaliação dos resultados qualitativos. 
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Foi possível observar que os mapas de processo identificaram no processo criativo 

ferramentas manuais de croqui, ficha técnica e desenhos, onde estes foram imputados 

no sistema desenvolvido o passaram a compor o bando de dados que tornou o processo 

de desenvolvimento mais rápido e com maiores garantias e sucesso.  

As variáveis sistematizadas no banco de dados foram definidas e o próprio sistema 

emite através de relatórios e telas de acompanhamento o lead time do processo de 

criação dentro do cronograma estipulado para a coleção; a quantidade de peças 

produzidas dentro das metas estabelecidas; a quantidade de referências aprovadas na 

banca de validação da coleção; a quantidade de erros e retrabalhos cometidos durante o 

ciclo de criação em tempo real para tomada de decisão de correção de rumo; a 

quantidade de referências modificadas após crivo da banca de validação da coleção, 

sendo estas as principais variáveis de checagem da eficiência e eficácia do processo. 

O sistema computacional de banco de dados categoriza e armazena os produtos 

por linhas, categorias e mix, com informações detalhadas e fichas técnicas aplicadas a 

cada referência e em que tempo foi desenvolvida e com que matérias primas e 

aviamentos foram aplicados e qual a aderência do público consumidor, levando em 

conta para isso a curva ABC de vendas, para que em caso de substituição do profissional 

criador, todo o histórico de seu antecessor esteja disponível a um apertar de botão. 

O sistema deixa livre o desenvolvedor quanto a aplicação de matéria prima e 

acessórios, porém ao longo do processo criativo o sistema através algoritmos pré-

concebidos e por meio de Popups, alerta o profissional envolvido no processo que sua 

decisão criativa está fora de padrões criados e em que item se encontra não conforme, 

tais como: preço final do produto; assertividade baseada na curva ABC do produto em 

desenvolvimento ou de seu similar em coleção anterior, da disponibilidade de matéria 

prima e outros insumos utilizados; da similaridade com outras referências já aprovadas 

na coleção. 

A partir da finalização e aprovação da referência desenvolvida a produção da 

empresa acessa o sistema, analisa as dificuldades de cada modelo e antecipa a elaboração 

de aparelhos especiais para as máquinas que facilitem o processo bem como orienta as 

líderes de time para adaptações e atenção especial que cada produto irá requerer quando 

entrar em escala de produção.   

Para atendimento dos objetivos específicos algumas customizações no 

aplicativo de banco de dados se fizeram necessárias. Testes de validação e homologação 

foram realizados ao longo de todo o projeto desenvolvido, sendo a ferramenta 
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computacional embora que acessória ao projeto, demonstrou grande contribuição para o 

atingimento dos objetivos principais que atendem as melhorias apuradas ao longo deste 

projeto. 

A articulação teórica desenvolvida sobre os temas propostos se limitou as 

ferramentas consagradas na engenharia de produção utilizadas pela empresa do estudo 

de caso. Trabalhos futuros poderiam realizar o experimento com outras metodologias de 

mercado como por exemplo a cadeia de reprodução através das células de manufatura, 

pois os resultados poderão divergir dos aqui encontrados pois o projeto se baseou em 

um processo criativo linear. 

A partir do desenvolvimento do projeto sentiu-se a falta de dados quantitativos 

para mensuração da assertividade das coleções produzidas, trabalhos futuros poderiam 

contemplar dados estatísticos mais apurados neste quesito, tais como:. 

● Uma análise quantitativa sobre a assertividade do processo criativo 

cruzado a aspectos sensitivos dos consumidores, onde a relação produto versus usuário 

tem aumentado significativamente a cada ano no que tange além dos aspectos sensitivos 

e aspectos de praticidade e bem-estar; 

● Uma análise quantitativa sobre a assertividade do processo criativo sobre 

o consumidor especifico da geração milenium. 

Entendendo esta pesquisa como uma singela contribuição científica de um 

estudo de caso muito específico e diversas outras vertentes podem ser melhor 

exploradas. 

Como conclusão final fica a clara percepção de que as empresas do segmento 

da manufatura possuem muitas oportunidades de melhoria e estas não precisam ficar 

centradas somente em sua cadeia de produção em escala, mais nos processos que 

antecedem a produção geral. Esta observação a partir da premissa de um processo enxuto 

desencadeou no estudo de caso uma apurada revisão nos processos propostos para a área 

de desenvolvimento de produto, culminando em um sistema estruturado de banco de 

dados trazendo significativos ganhos de processo e produto final para a empresa e seus 

clientes. 

O projeto além de contribuir no aprofundamento científico do segmento, 

apresenta que o mercado da confecção brasileiro pode avançar em seus processos de 

melhoria, informatização e automação de processos em patamares significativos em 

especial para tornar-se competitivo inclusive quando falamos da indústria asiática. 
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APÊNDICES 

 

O material apresentado neste apêndice tem por objetivo ilustrar os Registros de 

Qualidade citados em Métodos no item 26.  

 

Figura 26 - RQ 18 Croqui 
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Figura 27 - RQ 114 Planilha de Consumo 
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Figura 28 - RQ 40 Ficha Técnica 
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Figura  29 - RQ 32 Ficha de Prova 
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Figura 30 - RQ33 Ficha Técnica de Consumo  
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Figura 31 - RQ 28 Ficha Técnica de Matéria Prima 
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Figura 32 - RQ 126 Ficha de Identificação 
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Figura 33 - RQ 96 e RQ 115 Pré Ficha Calcinhas (linha dia) 
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Figura 34 - RQ113 Pré Ficha de Cartela de Linhas (linha dia) 
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Figura 35 - RQ 87 Ficha de Medidas e Linhas Modoavião 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Listagem Dos Colaboradores Que Responderam Ao Questionário Estruturado. 

 

 


